
1 
 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 3080 Data emiterii: 23.09.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1340/63/2020; Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Valentina 
Vasile. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Craiova, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj. 
3.1. Debitor: SC Nicmih Construct Instal SRL, cod de identificare fiscală: 38658640; Sediul social: Sat Coșoveni, 
Comuna Coșoveni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 53 A, jud. Dolj; Număr de ordine în registrul comerţului J16/17/2018. 
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 Nicmih Construct Instal 
SRL, conform Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția 
a II-a Civilă, în dosarul nr. 1340/63/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport lunar 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 Nicmih Construct Instal SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr 
de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 Nicmih Construct Instal SRL 

Număr dosar 1340/63/2020; Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Valentina Vasile 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Nicmih Construct Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 45 alin. (1) lit. e) raportat la art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014  
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 1340/63/2020 de către 
Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Nicmih Construct 
Instal SRL – practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar de 299 lei (exclusiv TVA) și 
un onorariu de succes de 1% din sumele obținute din valorificarea bunurilor debitorului (exclusiv TVA). S-a dispus 
predarea gestiunii de către lichidatorul judiciar C.I.I. Triculescu M. către subscrisa în calitate de lichidator judiciar 
definitiv. 
2. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat prin mail notificarea nr. 2988/17.09.2020 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Dolj în vederea efectuării mențiunii corespunzătoare.  
- a comunicat somația nr. 2817/08.09.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa de domiciliu al acestuia din -, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647570 cu 
conținut declarat nr. 2818/08.09.2020;  
Prin somația nr. 2817/08.09.2020 lichidatorul judiciar a solicitat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL. De asemenea, vă solicităm să 
predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea 
inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, toate disponibilitățile bănești aflate în averea debitorului. Sancțiunea nerespectării obligațiilor 
imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. 
(2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic. Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor 
contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești existente în averea debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
De asemenea, lichidatorul judiciar revenit la solicitările anterior menționate și a comunicat somația nr. 3038/21.09.2020 
către administratorul dl. Moraru Co. la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
nr. VA39996586688 cu conținut declarat nr. 3039/21.09.2020;  
Până la data prezentului raport de activitate, administratorul dl. Moraru C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului 
judiciar, respectiv nu a predat actele contabile și bunurile existente în averea debitorului Nicmih Construct Instal SRL. 
- a comunicat adresa nr. 2945/15.09.2020 către fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M., 
prin e-mail, la adresa ciicraiova@gmailcom, cât și prin poștă la adresa -, cu scrisoare cu confirmare de primire nr. 
VA39996665498 cu conținut declarat nr. 2816/08.09.2020.  
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la transmiterea adresei nr. 2945/15.09.2020 către fostul 
lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M., solicitând comunicarea următoarelor documente: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
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• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele financiar-contabile 
care au stat la baza întocmirii acestuia; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Nicmih Construct Instal 
SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar, respectiv 25.02.2020 – 02.09.2020; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii de insolvență de către dvs. în calitate lichidator judiciar în temeiul 
Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
• Datele de contact ale administratorului special desemnat de Adunarea Generală a Asociaților debitorului SC Nicmih 
Construct Instal SRL/ale administratorului social al debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL dl. Moraru C..  
Fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M. a comunicat prin e-mail în data de 23.09.2020 
următoare acte: Raport de activitate nr. 22/03.02.2020 (format word); Raport de activitate nr. 56/17.06.2020 (format 
word); Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Nicmih 
Construct Instal SRL (format word); Recipisă depunere situații financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; 
Balanța de verificare încheiată la data de 30.09.2019 (format pdf, nesemnată); Balanța de verificare încheiată la data de 
31.12.2018 (format pdf, nesemnată); Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 (format pdf, 
nesemnate). 
3. Referitor la identificarea bunurilor în averea debitorului. Nefiindu-i predate documentele solicitate până la data 
prezentului raport de activitate atât de către administratorul Moraru C., subscrisa a procedat la cercetarea actelor 
publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, respectiv urmare obținerii accesului la dosarul electronic, a analizat 
actele și înscrisurile depuse la dosarul cauzei, reținându-se următoarele: 
- Conform balanței de verificare încheiată la data de 30.09.2019, la data de 30.09.2019 debitorul Nicmih Construct 
Instal SRL înregistrează următoarele active: Mijloace de transport – 126.359,76 lei; Stocuri de natura obiectelor de 
inventar date în folosință – 14.250,27 lei; Disponibilități bănești în casierie – 377.556,06 lei. 
Având în vedere faptul că, lichidatorul judiciar nu a identificat la dosar adrese cu privire la situația patrimonială a 
debitorului emise de către autoritățile publice, subscrisa a transmis următoarele adrese: 
• Lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail adresa nr. 2986/17.09.2020 prin care a solicitat Primăriei Comunei 
Coșoveni, să comunice subscrisei dacă societatea Nicmih Construct Instal SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în 
evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Coșoveni cu bunuri impozabile.   
• Subscrisa a transmis prin e-mail adresa nr. 2985/17.09.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, 
prin e-mail, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează/ a figurat în ultimii 2 ani în evidețele OCPI Dolj 
cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor 
respective, precum și extrasele de carte de funciară.   
• De asemenea lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail, adresa nr. 2987/17.09.2020 către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Dolj, prin care a 
solicitat să comunice dacă debitoarea figurează  (sau a figurat în ultimii 2 ani) în evidențele SPC-Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule.  
Până la data prezentului raport, instituțiile anterior menționate nu au comunicat răspunsuri la solicitările subscrise.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 2983/17.09.2020 către următoarele bănci: First 
Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania 
SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa 
Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista 
Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Nicmih Construct Instal SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Eximbank SA; Alpha Bank Romania; 
Banca Comercială Română; Vista Bank; Garanti Bank SA; Patria Bank SA; Idea Bank. 
Conform adresei nr. E28466/17.09.2020 comunicată de Libra Internet Bank SA, debitorul Nicmih Construct Instal SRL 
deține conturi la banca Libra Internet Bank SA, soldul acestora fiind 0,00 lei. (Anexa 11)  
Lichidatorul judiciar va proceda la solicitarea extraselor de cont cod IBAN RO94 BREL 0002 0023 3035 0100, în 
vedere analizei tuturor operațiunilor efectuate prin intermediul acestui cont de către administratorul Moraru C.  
- Din cuprinsul Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
Nicmih Construct Instal SRL publicat în BPI nr. 6051/02.04.2020, se reține următoarele: 
• La data de 30.09.2019 societatea înregistrează disponibilități bănești în sumă de 18.556 lei (în comparație cu suma de 
377.556,06 lei înregistrată în balanței de verificare încheiată la data de 30.09.2019, comunicată subscrisei de către fostul 
lichidator judiciar C.I.I. Triculescu M.); 
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• „Pana la data prezenta, din documentele analizate de catre lichidatorul judiciar nu am identificat persoane vinovate 
care sa fi generat în mod intentionat starea de insolventa a debitoarei, dar daca vor exista fapte de natura celor prevazute 
de art.169 din Legea 85/2014 ne rezervam dreptul de a promova o actiune de antrenare a raspunderii patrimoniale 
impotriva persoanelor vinovate. Menționăm faptul că reprezentantul legal al debitoarei a depus lichidatorului judiciar 
documentele prevăzute de lege, cu excepția celor depuse la dosarul cauzei.” 
Având în vedere faptul că administratorul Moraru C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa va 
proceda la întocmirea Suplimentului la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolvența debitorului 
Nicmih Construct Instal SRL cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor procedura simplificată de insolvență, sunt în cuantum de 22,36 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00008293 08.09.2020 7.72 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00008344 09.09.2020 7.32 lei comunicare adresă către C.I.I. Triculescu M. 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00008748 22.09.2020 7.32 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură  
22.36 lei 

 
5.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 1340/63/2020 de 
către Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă - onorariu lunar de 299 lei (exclusiv TVA) și un onorariu de succes de 1%  din 
sumele obținute din valorificarea bunurilor debitorului (exclusiv TVA). 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea identificării bunurilor din averea debitorului și înaintării de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență 
SPRL a cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Moraru C. în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 Tribunalului Dolj și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 
85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


