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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 1853 Data emiterii: 22.06.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2080/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Sergiu-George-Mari SRL, cod de identificare fiscală: 30780722; Sediul social: comuna Bucoșnița, nr. 
156, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/528/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Sergiu-George-Mari SRL, 
conform Sentinței civile nr. 309/JS din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2080/115/2019 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 
de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Sergiu-George-Mari SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Sergiu-George-Mari SRL 

Număr dosar 2080/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Roiescu Claudia 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Sergiu-George-Mari SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Sergiu-George-Mari SRL nr. 1476/21.05.2020, pentru termenul de judecată din data de 28.05.2020  a fost depus la 
dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 8002/25.05.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-
insolventa.ro.  
2. Referitor la activele existente în averea debitorului. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor 
Publice, la data de 31.12.2017 societatea debitoare prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire active 31.12.2017 
Total active imobilizate 0 lei 
Total active circulante, din care: 13.893 lei 
- stocuri 13.368 lei 
- creanţe 0 lei 
- casa şi conturi la bănci 525 lei 

Total Activ 13.893 lei 

Conform adresei nr. 324/07.02.2020 comunicată de către Primăria Comunei Bucoșnița, debitorul Sergiu-George-Mari 
SRL nu figurează și nu a figurat cu bunuri impozabile, conform registrului rol al comunei Bucoșnița. 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 62502/11.12.2019 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin, debitorul SC 
Sergiu-George-Mari SRL nu a fost identificat cu înregistrări referitoare la bunuri în evidențele BCPI Reșița. 
Conform adresei nr. 33655/12.12.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Caraș-Severin, debitoarea SC Sergiu-George-Mari 
SRL nu a fost identificată ca deținătoare de vehicule înmatriculate. 
Conform Adresei nr. 34234/29.05.2020 emisă de Primăria Municipiului Reșița prin Direcția Impozite și Taxe, conform 
căreia, debitoarea SC Sergiu-George-Mari SRL nu figurează în evidențele Primăriei Municipiului Reșița cu bunuri 
impozabile și nici cu debite restante.  
Având în vedere dispozițiile judecătorului-sindic din cadrul Încheierii de ședință din data de 28.05.2020, lichidatorul 
judiciar a depus adresa nr. 34234/29.05.2020 emisă de Primăria Municipiului Reșița prin Direcția Impozite și Taxe, la 
dosarul cauzei.  
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire 
somația nr. 405/06.02.2020 prin care a solicitat administratorului social Stănciulescu Gh., predarea către lichidatorul 
judiciar, în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitoarei SC Sergiu-George-Mari SRL, respectiv predarea 
bunurilor și a disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 
151 din Legea nr. 85/2014.  
Având în vedere faptul că, administratorul dl. Stănciulescu Gh. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, 
respectiv nu a predat bunurile și disponibilitățile bănești existente în averea debitorului, lichidatorul judiciar a înaintat 
cererea de antrenare a răspunderii administratorului Stănciulescu Gh. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din 
Legea nr. 85/2014 Tribunalului Caraș-Severin. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2080/115/2019/a1, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 09.07.2020.  
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4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a insolvenței sunt în cuantum de 
167,16 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 15662 11.12.2019 57.64 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 
de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 11.12.2019 

2 C.N. Poșta Română SA DIV000612928 11.12.2019 57.40 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență împotriva debitorului către creditori, asociați, 
debitor 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00014914 23.12.2019 12.00 lei transmitere raport de activitate la Tribunalul Caraș-Severin 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
  07.01.2020 20.00 lei 

solicitare informații privind debitorul SC Sergiu-George-Mari 
SRL - Adresa-Furnizare informații nr. 13849/07.01.2020 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00001501 07.02.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul debitorului 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00002927 02.03.2020 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorului la 

Tribunalul Caraș-Severin 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor în procedura simplificată de insolvență 
167.16 lei 

 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Sergiu-George-Mari SRL, soluționarea dosarului asociat nr. 
2080/115/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului Stănciulescu Gh. în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 
64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


