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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2910 Din data de 11.09.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1461/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Rusu Ioan 
Cătălin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sf. Gheorghe, Str. Kriza János nr.2, cod 520023, jud. Covasna. 
3. Debitor: SC Mon-Tim SRL, cod de identificare fiscală: 14341814; Sediul social: oraș Covasna, str. Mihai Eminescu, 
nr. 118, jud. Covasna; Număr de ordine în registrul comerţului J14/183/2001. 
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 Mon-Tim SRL, conform 
Sentinței civile nr. 36/S din data de 29.05.2020 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 1461/119/2019, în 
temeiul art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Mon-Tim SRL, 
în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

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

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Mon-Tim SRL 

Număr dosar 1461/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă 
Judecător-sindic: Rusu I. C. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Mon-Tim SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 29.05.2020, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Mon-Tim SRL nr. 1851/22.06.2020 pentru termenul lunar din data 
de 25.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 10416/25.06.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-Mon-Tim-SRL-
termen-lunar-25.06.2020.pdf. 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Mon-Tim SRL nr. 2220/23.07.2020 pentru termenul lunar din data 
de 25.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 12234/24.07.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-Mon-Tim-SRL-
termen-lunar-25.07.2020.pdf. 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Mon-Tim SRL nr. 2624/20.08.2020 pentru termenul lunar din data 
de 25.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13636/20.08.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-Mon-Tim-SRL-
termen-lunar-25.08.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) pct. A lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014. Prin Sentința civilă nr. 36/S din data de 
29.05.2020 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 1461/119/2019, judecătorul-sindic a dispus: „În baza art. 
145 alin. (1) lit. A pct. b şi c din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC Mon – Tim SRL prin reprezentant legal. Desemnează în 
calitate de lichidator judiciar societatea Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant legal, care va îndeplini atribuţiile 
prevăzute de art. 63 din lege. Retribuţia acestuia se va stabili ulterior. În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de 
administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi 
operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, până la data de 12 iunie 2020. Dispune predarea către lichidatorul 
judiciar, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, a listei cu adresele creditorilor şi creanţelor născute la data 
intrării în faliment. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Notificarea deschiderii procedurii falimentului va fi efectuată de lichidatorul judiciar. Fixează termenul limită pentru 
depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 15 iulie 2020.Fixează termenul limită pentru verificarea 
creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 14 
august 2020. Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii în 7 zile 
de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului suplimentar. Fixează termenul limită pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 11 septembrie 2020.Dispune sigilarea bunurilor din 
averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 18 
septembrie 2020, ora 9.00. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare.” 
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a 
efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de faliment: 
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- a comunicat notificarea nr. 1604/02.06.2020 către debitorul SC Mon-Tim SRL la sediul social din orașul Covasna, str. 
Mihai Eminescu, nr. 118, jud. Covasna, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39871470830 – plic 
returnat cu mențiunea „Administratoarea plecată în străinătate, părinții refuză primirea”;  
- a comunicat notificarea privind intrarea în procedura de faliment a debitorului SC Mon-Tim SRL nr. 1606/02.06.2020 
către administratorul debitorului dna Boros M. la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
nr. VA39996701856, plic returnat cu mențiunea „Avizat, reavizat, exp. Termen păstrare”.  
Prin intermediul notificărilor transmise lichidatorul judiciar a comunicat următoarele: În baza art. 145 alin. (2) din 
Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare SC Mon-Tim SRL. În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) 
raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând 
în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. Lichidatorul 
judiciar solicită predarea, în cel mai scurt timp posibil gestiunea averii debitorului și toată arhiva contabilă a debitorului 
SC Mon-Tim SRL până la data de 12 iunie 2020. 
De asemenea, a notificat următorii creditori cu privire la intrarea în procedura de faliment a debitorului, prin e-mail, 
astfel: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna; Primăria Covasna.  
Notificarea privind intrarea debitorului SC Mon-Tim SRL în procedura de faliment a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 8952/04.06.2020, precum şi în ziarul Național din data de 04.06.2020, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-
impotriva-debitorului-SC-Mon-Tim-SRL.pdf.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Covasna notificarea privind intrarea în procedura de faliment a debitorului SC Mon-Tim SRL nr. 
1608/02.06.2020 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 1604/02.06.2020 
către debitor, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 12.06.2020, la ora 12:00. Conform Procesului-verbal 
de inventariere nr. 1726/12.06.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a identifica bunuri în averea 
debitoarei. Menționăm faptul că, conform adresei nr. 12059/25.02.2020 emisă de Primăria Orașului Covasna, debitorul 
nu figurează în evidența fiscală cu bunuri în proprietate pe raza unității administrativ teritoriale ale Primăriei Orașului 
Covasna. Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară nr. 
5008/24.02.2020 emis de OCPI Covasna prin Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sf. Gheorghe, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile după denumirea debitorului SC Mon-Tim SRL, CUI 14341814.   
De asemenea, conform adresei nr. 36.745/28.02.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Covasna, debitorul SC Mon-Tim 
SRL nu figurează cu bunuri mobile în Registrul Național de Evidență a Vehiculelor Înmatriculate. 
4. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014. Conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 36/S din data de 
29.05.2020 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 1461/119/2019, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea primei ședințe a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 11.06.2020, ora 10:00, având ca ordine de zi: 
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
civilă nr. 36/S din data de 29.05.2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură de insolvență și faliment a debitorului SC Mon-Tim SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% din 
sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF 
nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 11.06.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 18.06.2020, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 
procedurii de faliment împotriva debitorului Mon-Tim SRL nr. 1602/02.06.2020, publicată în BPI nr. 8952/04.06.2020 
și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-
impotriva-debitorului-SC-Mon-Tim-SRL.pdf 
Conform procesului – verbal nr. 1704/11.06.2020, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
prezent niciun creditor și nefiind comunicat niciun vot, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a 
Creditorilor din data de 11.06.2020 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul–verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1704/11.06.2020a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 9448/12.06.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Mon-Tim-SRL-din-data-de-
11.06.2020.pdf.  
Adunarea Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 18.06.2020, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
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La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Mon-Tim SRL din data de 18.06.2020 au comunicat voturi 
următorii creditori: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna – creditor ce deține un procent de 98,43% (creanță bugetară) 
din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Mon-Tim SRL nr. 
193/23.01.2020 publicat în BPI nr. 1608/27.01.2020, a transmis votul nr. CVG DEX 4115/16.06.2020 prin fax în data 
de 17.06.2020. 
Conform procesului – verbal nr. 1772/18.06.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Mon-Tim SRL din 
data de 18.06.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 98,43% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Mon-Tim SRL nr. 193/23.01.2020 publicat în BPI nr. 1608/27.01.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 
36/S din data de 29.05.2020. 
2. Cu o majoritate de 98,43% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Mon-Tim SRL nr. 193/23.01.2020 publicat în BPI nr. 1608/27.01.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 325 lei/lună + TVA pentru întreaga procedură 
de insolvență și faliment a debitorului SC Mon-Tim SRL, în cazul onorariului fix și un onorariu de succes de 1% + 
TVA din sumele distribuite creditorilor. 
Procesul–verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1772/18.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 9995/18.06.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/06/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Mon-Tim-SRL-din-data-
de-18.06.2020.pdf.  
5. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) 
din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul 
procedurii, depuse la dosarul cauzei. Astfel, în temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar 
cuprinde toate creanţele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii 
falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma 
solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinţă”, coroborat cu disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 
85/2014: „[...] verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, notificarea 
creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a creanţelor, precum şi întocmirea tabelelor de creanţe [...]”, 
lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 2515/13.08.2020 transmisă prin e-mail către creditorul Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Covasna privind neînscrierea în tabelul suplimentar de creanțe a sumei de 41.130 lei, 
aceasta reprezentând creanță născută înainte de deschiderea procedurii generale de insolvență și înscrisă în Tabelul 
definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Mon-Tim SRL nr. 193/23.01.2020 publicat în BPI nr. 
1608/27.01.2020. 
De asemenea, în temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014 coroborat cu disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 2516/13.08.2020 transmisă prin e-mail către creditorul Primăria 
Orașului Covasna privind înscrierea parțială a creanței solicitate în tabelul suplimentar de creanțe, respectiv înscrierea 
sumei de 66,00 lei în grupa creanțelor bugetare, conform disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014, aceasta 
reprezentând taxe datorate la bugetul local născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, și 
respingerea creanței în valoare de 392 lei și majorările aferente în sumă de 261 lei, acestea fiind creanțe născute anterior 
datei deschiderii procedurii generale de insolvență și înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Mon-Tim SRL nr. 193/23.01.2020 publicat în BPI nr. 1608/27.01.2020. 
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul suplimentar de creanţe împotriva 
debitoarei SC Mon-Tim SRL, respectiv a înscris creditorul Primăria Orașului Covasna cu o creanţă născută după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului în cuantum total de 66,00 lei. 
Raportul verificarea a creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC Mon-Tim SRL nr. 2511/13.08.2020 a fost 
depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13372/14.08.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-
averii-debitorului-SC-Mon-Tim-SRL.pdf.  
Tabelul suplimentar de creanţe întocmit împotriva debitoarei SC Mon-Tim SRL nr. 2513/13.08.2020 a fost depus la 
dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13362/14.08.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Tabel-suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-
debitorului-SC-Mon-Tim-SRL.pdf.  
6. Referitor la disp. art. 146 alin. (5) Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestații 
împotriva Tabelului suplimentar de creanţe întocmit împotriva debitoarei SC Mon-Tim SRL nr. 2513/13.08.2020 a fost 
depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13362/14.08.2020, în temeiul art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat de creanțe împotriva debitorului Mon-Tim 
SRL nr. 2871/09.09.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14814/11.09.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Tabel-definitiv-consolidat-
de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Mon-Tim-SRL.pdf  
 



4 
 

7. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social Boroș M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Covasna. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 345/119/2020, având primul termen de judecată stabilit în data de 18.09.2020.  
Lichidatorul judiciar va formula precizarea de acțiune în vederea majorării pretențiilor formulate prin cererea de 
chemare în judecată, respectiv în vederea obligării pârâtei Boroș M. la plata sumei de 41.849,00 lei reprezentând pasivul 
societății debitoare actualizat. 
8. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Sumele avansate de către 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței și 
de procedura de faliment, sunt în cuantum de 141,13 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00002204 24.02.2020 7.32 lei comunicare notificare și somație către administratorul Boros M. 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00002206 24.02.2020 14.20 lei 
comunicare notificări către debitor și fostul administrator judiciar 

provizoriu 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00003394 31.03.2020 16.10 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorului 

social la Tribunalul Covasna 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00005037 04.06.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii de faliment 

către debitor Mon-Tim SRL 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00005038 04.06.2020 7.72 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii de faliment 

către administratorul Boros M. 

6 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 18469 04.06.2020 68.69 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitorului Mon-Tim SRL în ziarul Național din data 

de 04.06.2020 

7 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1970122 06.11.2019 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații nr. 
1970122/06.11.2019 

 

Total sume avansate de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar în procedura generală de 

insolvență și de faliment 
141.13 lei 

 
9. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
soluționării dosarului nr. 345/119/2020 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului social 
Boroș M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. 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.  


