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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 2890 din data de 10.09.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2677/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 

3.1. Debitor: SC Contracom Media SRL, cod de identificare fiscală: 23891280, Sediul social: Oradea, strada 

Bumbacului, nr. 45, bloc RL 53, ap. 10, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/1306/2008. 

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 Contracom Media SRL, 

conform Încheierii nr. 124/2020 din 19.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 2677/111/2019 de către Tribunalul Bihor, 

Secţia a II - a Civilă, în temeiul disp. art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă nr. 85/2014, comunică: Raport de activitate privind debitorul SC Contracom Media SRL, în anexă, în număr 

de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 

Raport de activitate întocmit în temeiul disp. art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă nr. 85/2014, privind debitorul SC Contracom Media SRL 

Număr dosar 2677/111/2019; Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Contracom Media 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 Contracom Media SRL nr. 2503/13.08.2020 a fost 

depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13460/17.08.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-Contracom-Media-SRL.pdf. 

2. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în  cuantum de 272,91 lei, 

astfel: 

-C.N. Poșta Română SA DIV00011967 11/20/2019 51.10 lei comunicare notificare către debitor, asociați și 

creditori 

-C.N. Poșta Română SA DIV000014343 11/21/2019 7.52 lei comunicare notificări privind deschiderea 

procedurii generale și a convocatorului AGA 

-SC Olimpiq Media SRL  PBL 15340 11/28/2019 46.31 lei publicare notificare privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 21.11.2019 

-C.N. Poșta Română SA DIV000013868 12/03/2019 13.00 lei comunicare notificări privind propunerea 

lichidatorului judiciar de intrare a debitorului în faliment prin procedura simplificată, către AJFP Bihor și debitor 

-C.N. Poșta Română SA DIV000000068 01/08/2020 10.70 lei transmitere înscrisuri Tribunalul Bihor 

-C.N. Poșta Română SA DIV000011704 03/03/2020 42.60 lei comunicare notificare către debitor, asociați și 

creditori 

-Furnizare informații ORC 2077782 21.11.2019 20.00 lei Furnizare informații ORC 

-C.N. Poșta Română SA DIV000003397 31.03.2020 7.10 lei Transmitere somație asociat 

-C.N. Poșta Română SA DIV000003868 25.03.2020 16.10 lei transmitere înscrisuri Tribunalul Bihor 

-SC Olimpiq Media SRL  PBL 17150 25.02.2020 58.48 lei publicare notificare privind intrarea în faliment, 

în ziarul Național din 25.02.2020 

Total cheltuieli avansate de lichidatorul / lichidatorul judiciar în procedura de insolvență 272.91 lei. 

3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 

Având în vedere culpa lichidatorilor societari și apreciind că în cauză sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) 

din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 

lichidatorilor societari CIOTIR C. G., Rugan M., Ardelean A. D., cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a 

debitorului. 

Ulterior înregistrării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale la grefa Tribunalului Bihor, lichidatorul Ciotir C.G. 

a transmis lichidatorului judiciar documente financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către 

debitorul Contracom Media SRL, după cum urmează: 

- prin curierat, în data de 30.03.2020; 

- prin e-mail, în data de 26.06.2020. 

Din documentele transmise reies următoarele aspecte: 

-La data de 30.06.2018, prin intermediul Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC CONTRACOM MEDIA SRL nr. 

1, asociaţii debitoarei SC CONTRACOM MEDIA SRL au hotărât următoarele: 

-Repartizarea pe dividende a sumei totale de 55.585,84 ron din rezultatul reportat aferent anilor 2015 şi 2016 celor doi 

asociaţi (Ciotir C.G. şi Ardelean A.D.), stabilindu-se un impozit de 1389,65 lei pentru fiecare asociat; 
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-Compensarea sumelor de primit reprezentând dividende de ridicat cu soldul din casieria SC CONTRACOM MEDIA 

SRL. 

-La data de 31.12.2019, societatea debitoare figurează cu disponibilităţi băneşti în cuantum de 42.948,71 lei în casieria 

unităţii, conform Balanţa de verificare 31.12.2019. 

Precizăm faptul că situaţiile financiare aferente anilor 2016, 2017 şi 2018, transmise prin poşta electronică lichidatorului 

judiciar în data de 26.06.2020, nu sunt depuse la ANAF. 

Cauza face obiectul dosarului 2677/111/2019/a1 și are stabilit ca prim termen de judecată 28.10.2020. 

4. Referitor la disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014 

Atribuțiile îndeplinite  ale  lichidatorului judiciar, până la data prezentului raport: 

a)examinarea activității debitorului asupra căruia se inițiază procedura simplificată în raport cu situația de fapt și 

întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolvență, cu menționarea 

persoanelor cărora le-ar fi imputabilă și a existenței premiselor angajării răspunderii acestora în condițiile 

prevederilor art. 169-173, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăși 40 de zile de la 

desemnarea lichidatorului judiciar, dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de lichidatorul judiciar – 

Lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvenţa a 

debitorului SC Contracom Media SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul lichidatorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-

Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Contracom-Media-SRL.pdf. 

Anunțul privind întocmirea raportului în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 și depunerea acestuia la grefa 

Tribunalului Bihor, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 252/08.01.2020 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Anunt-privind-depunere-

raport-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-la-dosar-privind- SC-Contracom-Media-SRL.pdf. 

b) conducerea activității debitorului; - NU A FOST CAZUL; 

 c) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor și operațiunilor frauduloase încheiate de debitor în dauna 

drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate 

de debitor și a constituirii unor cauze de preferință, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; - NU A FOST 

CAZUL. 

d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor; - 

Atribuțiune îndeplinită. 

e) denunțarea unor contracte încheiate de debitor;- NU A FOST CAZUL 

f) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul 

neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe; - Atribuțiune îndeplinită; 

g) urmărirea încasării creanțelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani 

efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, încasarea creanțelor, formularea și susținerea acțiunilor în pretenții 

pentru încasarea creanțelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocați; - NU A FOST CAZUL. 

h) primirea plăților pe seama debitorului și consemnarea lor în contul averii debitorului; Atribuțiune îndeplinită; 

i)vânzarea bunurilor din averea debitorului, potrivit prevederilor prezentei legi; - NU A FOST CAZUL 

j) sub condiția confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacții, descărcarea de datorii, descărcarea 

fideijusorilor, renunțarea la garanții reale; - NU A FOST CAZUL 

k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluționare de către acesta; - NU A FOST CAZUL 

l) orice alte atribuții stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic. - NU A FOST CAZUL. 

5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 

procedurii de faliment a debitorului SC Contracom Media SRL, soluționarea cererii de antrenare a răspunderii 

lichidatorii societății CIOTIR C. G., RUGAN M., ARDELEAN A. D. 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, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Anunt-privind-depunere-raport-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-la-dosar-privind-%20SC-Contracom-Media-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Anunt-privind-depunere-raport-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-la-dosar-privind-%20SC-Contracom-Media-SRL.pdf

