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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 2747 din data de 02.09.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2718/115/2015; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 

Administrativ și Fiscal; Judecător sindic Juca Petru. 

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 

instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 

3. Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL, cod de identificare fiscală: 15392050; cu sediul în localitatea Caransebeș, str. Valea 

Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003. 

4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 

Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 

E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL conform 

Încheierii civile nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de 

Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/115/2015, comunică: Raport lunar de activitate privind 

descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de faliment privind debitorul SC 

A.C.M. Zarco SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 

procedura de faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL 

Număr dosar: 2718/115/2015, Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 

Judecător sindic Juca Petru. 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL. 

I. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de 

faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL nr. 2264/29.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12534/30.07.2020. 

Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport de activitate. 

II. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei 

Lichidatorul judiciar a procedat la continuarea expunerii pe piaţă a bunurilor mobile aflate în averea debitoarei prin 

organizarea unui număr de 10 şedinţe de licitaţie la preţul de evaluare din raportul de expertiză, conform 

Regulamentului de valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, 

Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către lichidatorul judiciar. Până la 

data prezentei cereri au fost organizate următoarele licitații publice: 

-Licitația publică organizată în data de 04.08.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

-la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

-pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

-trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

-în cotidianul Național din 22.04.2020.  

Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-

verbal de licitaţie nr. 2363/04.08.2020. 

-Licitația publică organizată în data de 18.08.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

-la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

-pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

-trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

-în cotidianul Național din 22.04.2020.  

Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-

verbal de licitaţie nr. 2563/18.08.2020.  

-Licitația publică organizată în data de 01.09.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

-la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

-pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

-trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

-în cotidianul Național din 22.04.2020.  

Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-

verbal de licitaţie nr. 2726/01.09.2020. 

http://www.consultant-insolventa.ro/
mailto:office@consultant-insolventa.ro


2 

 

De asemenea, conform dispozițiilor instanței din Încheierea din 02.07.2020 pronunțată în dosarul 2718/115/2015 aflat 

pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea următoarelor ședințe de licitație 

conform Codului de procedură civilă, pentru bunurile:  

1. Buldoexcavator NEW HOLLAND, model LB95B-4PT, identificat prin SS 031065173, 71kw, total permisible mass 

8500 kg, front axle load 3200kg, rear axle load 6400kg, engine no 00470780, 4wd axle 01005081, an 2008, CNH Italia 

Spa, la prețul de 19.000 EURO, în lei la data efectuării plății; 

2. Mașină de tăiat asfalt, model MTBA 451, identificat prin 13 HP, diametru disc 450mm, diametru prindere disc 25,4 

mm, adâncime maximă tăiere 140 mm,mptor Gx 390, avans cu manerta, rezervor motor 6,5 l, rezervor apă 25 l, greutate 

135 kg, la prețul de 914 EURO, în lei la data efectuării plății; 

3. Betonieră, model 500 R, identificat prin capacitate nominala 500 l, capacitate efectiva 330 l, 1.1 kw/3380 V, greutate 

max admisa 500 kg, la prețul de 221 EURO, în lei la data efectuării plății; 

4. Pompă beton, model PBC 8, identificat prin transport mortare cu granulometrie 0-3 mm, debit 8mc/h, 5,5 kw/380V, 

distanță pompare 30m pe verticală - 50m pe orizontală, la prețul de 568 EURO, în lei la data efectuării plății. 

-În data de 06.08.2020, ora 12.00, la sediul lichodatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 

Timiș. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

-la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

-pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.okazii.ro; 

-BPI nr. 12215 din 23.07.2020; 

-Tribunalul Caraș-Severin: 

-trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

în cotidianul Național din 24.07.2020.  

Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 2210 / 23.07.2020, conf. art. 

759 C.proc.civ, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 2209 / 23.07.2020, conf. art. 758 

C.proc.civ.  

La termenul din 06.08.2020 nu s-a prezentat niciun cumpărător, astfel că lichidatorul judiciar a procedat la organizarea 

unei alte ședințe de licitație pentru data de 25.08.2020. 

-În data de 25.08.2020, ora 12.00, la sediul lichodatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 

Timiș. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

-la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

-pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.okazii.ro; 

-BPI nr. 13571 din 19.08.2020; 

-Tribunalul Caraș-Severin: 

-trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

-în cotidianul Național din 20.08.2020. 

Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 2573 / 19.08.2020, conf. art. 

759 C.proc.civ, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 2572 / 19.08.2020, conf. art. 758 

C.proc.civ. 

La termenul din 25.08.2020 s-a prezentat un singur ofertant, în persoana dnei Botoș M.I., care a care a depus oferta de 

cumpărare nr. 324 din data de 25.08.2020 şi a achitat cauţiunea în cuantum de 395 lei, conform OP nr. PD28326387 din 

25.08.2020, în contul RO70CECECS0201RON0026372, deschis la CEC Bank pe numele debitoarei SC A.C.M. Zarco 

SRL, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunul mobil Mașină de tăiat asfalt, model 

MTBA 451, identificat prin 13 HP, diametru disc 450mm, diametru prindere disc 25,4 mm, adâncime maximă tăiere 

140 mm,mptor Gx 390, avans cu maneta, rezervor motor 6,5 l, rezervor apă 25 l, greutate 135 kg, la prețul de 685,50 

EURO exclusiv TVA, la cursul BNR al EURO de 1EURO = 4,8402 lei, la data efectuării plății (25.08.2020), respectiv 

3.3317,96 lei exclusiv TVA și 3.948,37 lei inclusiv TVA. 

Diferenţa de preţ pentru bunurile mobile adjudecate, în valoare de 3.553,37 lei a fost achitată integral conform ordinului 

de plată nr. 28346577 din 27.08.2020, astfel că dna Botoș M.I. a fost declarată adjudecatar, conform Certificatului de 

cumpărare / adjudecare mobiliară nr. 2725 din 31.08.2020. 

Pentru bunurile mobile rămase în patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar va proceda la organizarea celei de a treia 

ședințe de licitație pentru data de 10.09.2020 ora 12.00. 

III. Referitor la oferta de cumpărare directă a persoanei juridice TENCO IMPEX SRL pentru bunul imobil SPAŢII de 

PRODUCŢIE şi BIROURI, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - 

Păltiniş, jud. Caraş-Severin 

În data de 16.07.2020, lichidatorul judiciar a înregistrat sub nr. 2146/16.07.2020 oferta de cumpărare directă a persoanei 

juridice TENCO IMPEX SRL pentru bunul imobil SPAŢII de PRODUCŢIE şi BIROURI, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 

202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin. 

Urmare hotărârilor creditorilor din 23.07.2020, lichidatorul judiciar a notificat persoana juridică română TENCO 

IMPEX SRL cu privire la următoarele: 

-aprobarea ofertei nr. 2146/16.07.2020, 

http://www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro)/
http://www.okazii.ro/
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-obligația de a achita cauțiunea de 10% în termenul maxim stabilit prin regulamentul de vânzare prin negociere directă 

de 7 zile de la data apariției anunțului într-un ziar de largă circulație. 

Având  în vedere prevederile Regulamentului de negociere directă cu pas de supraofertare propus de lichidatorul 

judiciar pentru bunul imobil - SPAŢII DE PRODUCŢIE şi BIROURI, situat în Păltiniș, str. Şesul Mare/Roşu, nr. 202, 

jud. Caraș-Severin, lichidatorul judiciar a publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 27.07.2020 anunțul 

privind VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ URMATĂ DE SUPRAOFERTĂ, în condițiile prevăzute de art. 

156 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, organizată în data de 

04.08.2020, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, în prezența 

tuturor ofertanților. 

În data de 27.07.2020, persoana juridică română TENCO IMPEX SRL, cu sediul social în Municipiul Caransebeș, str. 

EP. N. Popeea, nr. 3, jud. Caraș-Severin, CUI 4506222, a transmis prin intermediul poștei electronice lichidatorului 

judiciar dovada achitării integrale a prețului oferit - 311.500,00 lei -, respectiv extrasul bancar în care figurează plătite 

către debitoarea SC A.C.M. ZARCO SRL două sume a câte 155.750 lei (total = 311.500,00 lei), conform ordinelor de 

plată nr. 3639 și nr. 3640 din 28.07.2020. 

Bunul imobil SPAŢII DE PRODUCŢIE şi BIROURI, situat în Păltiniș, str. Şesul Mare/Roşu, nr. 202, jud. Caraș-

Severin, aflat în patrimoniul debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL a fost valorificat la prețul de 311.500 lei, conform 

contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1657 din 04.08.2020. 

Lichidatorul judiciar a transmis Primăriei Păltiniș Adresa nr. 2733 din 31.08.2020 prin intermediul căreia a solicitat 

scoaterea din evidența fiscală a debitoarei A.C.M. Zarco SRL a bunului imobil SPAŢII DE PRODUCŢIE şi BIROURI, 

situat în Păltiniș, str. Şesul Mare/Roşu, nr. 202, jud. Caraș-Severin, vândut prin licitație cu negociere directă, conform 

contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1657 din 04.08.2020 și a facturii fiscale nr. 1 din 04.08.2020 

V. Referitor la situația onorarilor persoanelor de specialitate 

Situația onorariilor datorate până la data prezentului raport de activitate de către debitorul SC A.C.M. Zarco SRL se 

prezintă astfel: 

-retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (perioada 03.11.2016 - 31.03.2019 aferentă procedurii de faliment, 

onorariu de 700 lei/lună + TVA, aprobat conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.03.2017) 

restantă - 1,666.00 lei; 

-retribuţie componentă variabilă lichidator judiciar (1% din sumele recuperate din vânzarea bunurilor mobile și imobile 

din averea debitoarei și din sumele obținute ca urmare a anulării actelor și operațiunilor fraduloase, onorariu variabil 

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.03.2017) restantă - 117.24 lei; 

-retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (perioada 01.04.2019-31.08.2020 aferentă procedurii de faliment, 

onorariu de 1.500 lei/lună + TVA, aprobat conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.04.2019) 

restantă - 7, 140.00 lei. 

VI. Referitor la dispozițiile art. 160 din Legea 85/2014 

Lichidatorul judicar a întocmit Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind 

debitorul SC ACM ZARCO SRL nr. 2477/12.08.2020, ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 

13269/12.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro.  

De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC ACM ZARCO 

SRL nr. 2479/12.08.2020, ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13255/12.08.2020 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro. 

Conform Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC ACM ZARCO SRL nr. 2479/12.08.2020, va fi 

distribuită suma de 175.429 lei către creditorul garantat SC Part - Truck Construct SRL în calitate de cesionar al 

creanței deținută de CEC Bank SA. 

Având în vedere faptul că: 

1. Conform Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL - în faliment, in bankruptcy, 

en faillite, nr. 2479/12.08.2020, depus la dosarul nr. 2718/115/2015, aflat pe rolul Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-

a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, debitorul SC A.C.M. ZARCO SRL - în faliment, prin lichidator judiciar, 

datorează suma de 175.429 lei către SC Part - Truck Construct SRL în calitate de creditor garantat, înscris în Tabelul 

definitiv consolidat ajustat II de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC A.C.M. Zarco SRL 1029/30.03.2020 

depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5895/30.03.2020, cu o creanță beneficiară a unei cauze de preferință în 

valoare de 380,866.55 lei, reprezentând fonduri distribuite în conformitate cu disp. art. 159 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014 ca urmare a valorificării bunului imobil SPAŢII DE PRODUCŢIE şi BIROURI, situat în Păltiniș, str. Şesul 

Mare/Roşu, nr. 202, jud. Caraș-Severin, înscris în Cartea Funciară nr. 30162 a localității Păltiniș, nr. cad. 109, nr. top 

(722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin, aflat în proprietatea debitorului A.C.M. Zarco SRL, grevat de 

sarcini în favoarea creditorului Part - Truck Construct SRL, conform Procesului-verbal de vânzare prin negociere 

directă nr. 2362/04.08.2020 și a Contractului de vânzare autentificat sub nr. 1657/04.08.2020 de Biroul Individual 

Notarial Simescu Nicoleta Iconia. 

2. Conform Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 

2718/115/2015/a3, urmare anulării parțiale a contractului de cesiune de creanță nr. 4/25 iunie 2015 intervenit între 

debitoarea A.C.M. Zarco SRL și pârâta cesionară Part-Truck Construct SRL, cu privire la creanța deținută asupra 

societății Selina SRL în limita sumei de 20.000 lei, respectiv anularea în parte a contractului de cesiune de creanță nr. 

2/25 iunie 2015 intervenit între debitoarea SC A.C.M. Zarco SRL și pârâta cesionară Part-Truck Constructl SRL cu 

privire la creanțele deținute auspra debitoarei cedate Copisa Construcții SRL în limita sumei de 107.089,60 lei, 
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societatea Part - Truck Construct SRL datorează societății A.C.M. ZARCO SRL - în faliment, suma totală de 175.429 

lei (inclusiv dobânda legală penalizatorare calculată până la data încheierii prezentului proces-verbal de compensare), 

astfel: 

Debitor  Descriere creanță Debit principal 

Dobândă legală 
penalizatoare (calculată 

de la data introducerii 

acțiunii - 16.11.2016 
până la data de 

12.08.2020) 

Total creanță de 

recuperat de la 

Part-Truck 
Construct SRL 

Part-Truck Construct SRL 

Creanță conform Deciziei civile nr. 946/A 

din data de 18.12.2019 pronunțată de 
Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 

2718/115/2015/a3 și Sentința civilă nr. 407 

din data de 27.12.2018, pronunțată de 
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 

2718/115/2015/a3 - anularea parțială a 

contractului de cesiune de creanță nr. 4/25 
iunie 2015 intervenit între ACM Zarco 

SRL și cesionara Part-Truck Construct SRL 

20,000.00 lei 7,607.18 lei 27,607.18 lei 

Part Truck Construct SRL 

Creanță conform Deciziei civile nr. 946/A 
din data de 18.12.2019 pronunțată de 

Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 

2718/115/2015/a3 și Sentința civilă nr. 407 
din data de 27.12.2018, pronunțată de 

Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 

2718/115/2015/a3 - anularea în parte a 
contractului de cesiune de creanță nr. 2/25 

iunie 2015 intervenit între debitoarea ACM 

Zarco SRL și Part-Truck Construct SRL 

107,089.60 lei 40,732.47 lei 147,822.07 lei 

  
127,089.60 lei 48,339.65 lei 175,429 lei 

s-a convenit ca suma de 175.429 lei, reprezentând datorii și creanțe reciproce să se compenseze, conform proces-verbal 

de compensare a datoriilor și creanțelor reciproce nr. 2486 din 12.08.2020. 

De asemenea, suma de 9.345 lei reprezentând Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent vânzării bunului 

imobil garantat (cota de impozitare 3% aplicată asupra veniturilor obținute din valorificarea bunului imobil garantat) va 

fi achitată în perioada imediat următoare întocmirii și depunerii declarației fiscale. 

VII. Solicitări adresate judecătorului – sindic 

Având în vedere cele precizate anterior, solicităm respectuos onoratei instanțe să dipună un nou termen de judecată în 

vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitoarei, încasarea creanțelor și continuarea procedurii de faliment. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


