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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 2886 Data emiterii: 10.09.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1717/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Tibo Phoenix SRL, cod de identificare fiscală: 35134790; Sediul social: Târgoviște, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 13 A, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/725/2015. 
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 Tibo Phoenix SRL, 
conform Încheierii de ședință din camera de consiliu din data de 22.07.2020 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1717/120/2020, 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 Tibo Phoenix 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) 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 Tibo Phoenix SRL 

Număr dosar 1717/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; 
Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Tibo Phoenix SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire 
a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Adasena SRL nr. 2489/13.08.2020 pentru termenul lunar din data de 13.08.2020 a fost depus la dosarul 
cauzei, pubicat în BPI nr. 13364/14.08.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-Tibo-Phoenix-SRL-termen-lunar-13.08.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Prin Încheierea de ședință din Camera de consiliu din data de 
13.05.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 
nr. 1717/120/2020, judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului 
Tibo Phoenix SRL, respectiv a fost desemnat lichidatorul judiciar provizoriu Chindia SPRL. 
Prin Încheierea de ședință din Camera de consiliu din data de 13.05.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1717/120/2020, au fost stabilite termenele prevăzute de 
disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014, respectiv termenul de definitivare a tabelului creanțelor și soluționarea 
eventualelor contestații față de tabelul de creanțe – 27.07.2020. 
Ulterior comunicării către subscrisa, prin poștă în data de 27.07.2020, a Încheierii de ședință din camera de consiliu din 
data de 22.07.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în 
dosarul nr. 1717/120/2020, prin care a fost desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitorului Tibo Phoenix SRL, 
subscrisa a solicitat acordarea accesului la dosarul electronic nr. 1717/120/2020. 
Urmare obținerii în data de 31.07.2020 a accesului la dosarul electronic nr. 1717/120/2020, respectiv urmare analizei 
tuturor înscrisurilor depuse de lichidatorul judiciar provizoriu Chindia SPRL la dosarul cauzei, respectiv publicate în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a constat că nu a fost întocmit, 
respectiv nu a fost depus la dosarul cauzei tabelul definitiv de creanțe al debitorului. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestații împotriva Tabelului preliminar al creanțelor privind debitorul 
Tibo Phoenix SRL nr. 178/10.07.2020 publicat în BPI nr. 11436/10.07.2020, în conformitate cu disp. art. 112 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a întocmit Tabelul definitiv de creanțe al 
debitorului SC Tibo Phoenix SRL nr. 2274/29.07.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 12602/30.07.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Tibo-
Phoenix-SRL.pdf 
De asemenea, lichidatorul judiciar a constatat că la data de 20.07.2020 a fost înregistrată la Tribunalul Dâmbovița 
Cererea de admitere a creanței formulată de Remat SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Iași, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iași, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/286/1991, CUI RO 1977144, 
reprezentată prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL. 
În urma verificării cererii de înscriere la masa credală, lichidatorul judiciar a constatat faptul că, creditorul Remat SA – 
în faliment nu a fost notificat potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. Astfel, creditorul Remat SA – 
în faliment este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanțelor. 
Din analiza documentelor justificative anexate cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că 
Factura fiscală nr. 118382/02.02.2017 în valoare 2.691,78 lei, menționată în cuprinsul cererii, nu este anexată cererii de 
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admitere a creanței, respectiv nu este înregistrată în Fișa analitică parteneri – total document aferentă perioadei 
01.01.2014-10.07.2020. Conform documentelor anexate, numărul facturii menționat – 118382, este atribuit facturii 
fiscale nr. 118382 din data de 28.02.2017 în valoare de 222,01 lei. 
Astfel, valoarea totală a facturilor fiscale indicate de către dumneavoastră în cadrul cererii de admitere a creanței este de 
21.473,92 lei (ci nu suma de 22.045,92 lei), provenind din facturile fiscale indicate: Factura fiscală nr. 
118329/05.09.2016 – 1.050,77 lei (debit parțial); Factura fiscală nr. 118343/05.10.2016 – 2.674,56 lei; Factura fiscală 
nr. 118511/26.10.2016 – 226,76 lei; Factura fiscală nr. 118521/02.11.2016 – 2.703,36 lei; Factura fiscală nr. 
118528/28.11.2016 – 87,78 lei; Factura fiscală nr. 118536/05.12.2016 – 2.707,50 lei; Factura fiscală nr. 
118362/05.01.2017 – 2.688,33 lei; Factura fiscală nr. 118379/02.02.2017 – 2.691,78 lei; Factura fiscală nr. 
118380/02.02.2017 – 334,40 lei; Factura fiscală nr. 118382/28.02.2017 – 222,01 lei; Factura fiscală nr. 
118395/03.03.2017 – 2.690,47 lei; Factura fiscală nr. 118407/05.04.2017 – 2.704,39 lei; Factura fiscală nr. 
118411/05.04.2017 – 216,22 lei; Factura fiscală nr. 118430/01.05.2017 – 253,10 lei; Factura fiscală nr. 
115260/02.06.2017 – 222,49 lei. De asemenea, facturile fiscale: nr. 118430/01.05.2017, nr. 115260/02.06.2017, nr. 
118362/05.01.2017 nu au fost anexate cererii de admitere a creanței formulată de Remat SA. 
Astfel, în vederea înscrierii creanței solicitate prin Cererea de admitere a creanței formulată de REMAT SA, depusă la 
dosarul cauzei în data de 20.07.2020, lichidatorul judiciar a solicitat prin adresa nr. 2301/31.07.2020  și prin adresa nr. 
2422/07.08.2020 comunicate prin e-mail în data de 31.07.2020, 04.08.2020 și în data de 07.08.2020 către creditorul 
Remat SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași 
SPRL, toate dovezile existenței debitului neachitat de către debitorul Tibo Phoenix SRL și solicitat de către acesta prin 
Cererea de admitere a creanței în valoare de 22.045,92 lei.  
În data de 14.08.2020 creditorul Remat SA a comunicat lichidatorului judiciar Cererea de modificare a cererii de 
admitere a creanței, înaintată și Tribunalului Dâmbovița, prin care se modifică cerea de admitere a creanței depusă 
inișial sub aspectul cuantumului debitului principal solicitat, astfel: 
- suma de 21.473,92 lei, reprezentând contravaloare debit conform facturilor fiscale de chirie și utilități: Factura fiscală 
nr. 118329/05.09.2016 – 1.050,77 lei (parțial); Factura fiscală nr. 118343/05.10.2016 – 2.674,56 lei; Factura fiscală nr. 
118511/26.10.2016 – 226,76 lei; Factura fiscală nr. 118521/02.11.2016 – 2.703,36 lei; Factura fiscală nr. 
118528/28.11.2016 – 87,78 lei; Factura fiscală nr. 118536/05.12.2016 – 2.707,50 lei; Factura fiscală nr. 
118362/05.01.2017 – 2.688,33 lei; Factura fiscală nr. 118379/02.02.2017 – 2.691,78 lei; Factura fiscală nr. 
118380/02.02.2017 – 334,40 lei; Factura fiscală nr. 118382/28.02.2017 – 222,01 lei; Factura fiscală nr. 
118395/03.03.2017 – 2.690,47 lei; Factura fiscală nr. 118407/05.04.2017 – 2.704,39 lei; Factura fiscală nr. 
118411/05.04.2017 – 216,22 lei; Factura fiscală nr. 118430/01.05.2017 – 253,10 lei; Factura fiscală nr. 
115260/02.06.2017 – 222,49 lei, în loc de suma de 22.045,92 lei, astfel cum din eroare a fost menționată în cererea de 
înscriere a creanței. 
- suma de 24.380,62 lei, reprezentând penalități de întârziere calculate conform art. 9 din Contractul de închiriere nr. 
163 din data de 14.04.2020. Cuantumul creanței solicitate de creditorul Remat SA este de 45.854,54 lei. 
De asemenea, prin Cererea de modificare a cererii de admitere a creanței au fost comunicate copiile facturilor fiscale 
(neidentificare anterior de către lichidatorul judiciar): nr. 118430/01.05.2017, nr. 115260/02.06.2017, nr. 
118362/05.01.2017. 
Astfel, în temeiul prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014,  lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea în 
Tabelul definitiv actualizat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Tibo Phoenix SRL a creanţei 
creditorului Remat SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, în cuantum de 45.854,54 lei, conform disp. art. 161 pct. 
(8) din Legea nr. 85/2014. 
Raportul de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Remat SA – în faliment, întocmit în temeiul art. 42 
alin. (3) teza II, art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, nr. 2517/14.08.2020, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 13393/17.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/08/Raport-de-verificare-a-creantei-formulate-de-Remat-SA-impotriva-averii-debitorului-SC-
Tibo-Phoenix-SRL.pdf.  
Tabelul definitiv actualizat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Tibo Phoenix SRL nr. 2519/14.08.2020 
a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13391/17.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Tabel-definitiv-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-
averii-debitorului-SC-Tibo-Phoenix-SRL.pdf. 
3. Referitor la situația financiară a debitorului. Lichidatorul judiciar a transmis notificarea nr. 2279/30.07.2020 către 
debitorul SC Tibo Phoenix SRL la adresa sediului social din Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 13A, 
Micro VI, jud. Dâmboviţa, prin care a comunicat următoarele: „Conform Încheierii de ședință din camera de consiliu 
din data de 22.07.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
în dosarul nr. 1717/120/2020, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. e) și art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-
sindic a luat act de decizia creditorului majoritar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Ploiești prin 
Admnistrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița cu privire la desemnarea în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului Tibo Phoenix SRL a practicianului în insolvență Consultant Insolvență SPRL, în locul lichidatorului judiciar 
provizoriu Chidia SPRL.[…] Conform disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) În afară de cazurile 
prevăzute la art. 87, de cele autorizate de judecătorul-sindic sau avizate de către administratorul judiciar, toate actele, 
operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept. În temeiul disp. art. 85 alin. 
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(1), (2) și (4) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a constat încetarea de drept a dreptului de administrare a 
debitorului Tibo Phoenix SRL, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și 
de a dispune de acestea, inclusiv a bunurilor pe care le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii. În temeiul dispozițiilor 
art. 82 din Legea 85/2014 aveți obligația de a pune la dispoziția lichidatorului judiciar următoarele: 1. Toate 
Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, în 
vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență […] Este 
important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării documentelor contabile către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului SC Tibo Phoenix SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea 
nr. 85/2014 se va desfășura la data de 13.08.2020, ora 14:00.” Notificarea nr. 2279/30.07.2020 a fost comunicată prin 
poștă, scrisoare cu conținut declarat cu confirmare de primire nr. VA39996665066 – plic returnat cu mențiunea 
„reavizat/se aprobă înapoierea”. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a transmis adresa nr. 2277/30.07.2020 către fostul lichidator judiciar 
Chindia SPRL, prin poștă scrisoare cu conținut declarat cu confirmare de primire nr. VA39996665056 și prin e-mail în 
data de 30.07.2020 și în data de 10.08.2020, prin care a solicitat următoarele: „Solicităm să ne comunicați, cât de curând 
posibil, prin poștă cu confirmare de primire la adresa subscrisei din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
sau în format electronic, pe adresa de mail office@consultant-insolventa.ro, toate documentele privind debitorul SC 
Tibo Phoenix SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul 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; 
• 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 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 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 Tibo Phoenix SRL. De 
asemenea, vă rugăm să ne indicați locul amplasării bunurilor mobile din averea debitorului.  
• Datele privind contul unic de insolvență al debitorului; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență de către dvs. în calitate administratorul 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
De asemenea, vă solicităm respectuos să ne comunicați, cât de curând posibil, datele de contact ale administratorului 
special desemnat de Adunarea Generală a Asociaților debitorului SC Tibo Phoenix SRL/ale administratorului social al 
debitorului SC Tibo Phoenix SRL.” 
Lichidatorul judiciar provizoriu Chindia SPRL nu a întocmit, respectiv și nu a depus la grefa Tribunalului Dâmbovița și 
la registrul comerțului Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului SC Tibo 
Phoenix SRL, la data de 22.06.2020, depășind astfel termenul de 40 de zile de la data desemnării acestuia. 
Lichidatorul judiciar provizoriu Chindia SPRL nu a efectuat procedura de inventariere a bunurilor din averea 
debitorului SC Tibo Phoenix SRL în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței. 
Lichidatorul judiciar provizoriu Chindia SPRL nu a depus lunar, la dosarul cauzei, raportul cuprinzând descrierea 
modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, inclusiv cele legate de urmărirea operațiunilor efectuate în baza avizului 
prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile 
existente în averea debitorului, precum și, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. 
De asemenea, lichidatorul judiciar provizoriu Chindia SPRL nu a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
extrasele raportului prevăzut de art. 59 alin. (1) coroborat cu disp. art. 5 pct. 28 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar provizoriu nu a depus la dosarul cauzei dovezile privind notificarea debitorului și administratorului 
societății Tibo Phoenix SRL cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolvenței și obligațiile prevăzute de 
Legea nr. 85/2014. 
Conform adresei nr. 213/19.08.2020, lichidatorul judiciar provizoriu Chidia SPRL a comunicat prin poștă subscrisei 
următoarele documente cu privire la debitorul Tibo Phoenix SRL: Cerere de deschidere procedura simplificată a 
insolvenței; Publicarea în BPI a notificării privind deschiderea procedurii insolvenței; Dovada publicării în BPI a 
notificării privind deschiderea procedurii insolvenței; Notificarea debitoarei Tibo Phoenix SRL privind deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței; Notificarea administratorului statutar Boban C. privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței; Notificarea creditorilor privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței; Notificarea 
Primăriei Târgoviște privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței; Notificarea O.C.P.I. Dâmbovița privind 
deschiderea procedurii simplificate a insolvenței; Borderou expediere corespondență procedura simplificată a 
insolvenței; Borderou expediere corespondență procedură lichidare Legea nr. 31/1990; Restituire corespondeță debitor 
Tibo Phoenix SRL; Restituire corespondență administrator statutar Boban C.; Recipisă primire corespondență AJFP 
Dâmbovița; Publicație ziar România Liberă privind deschiderea procedurii falimentului; Răspunsul primăriei la adresa 
privind bunurile deținute de debitoare; Tabelul preliminar depus la dosarul cauzei; Publicarea în BPI a tabelului 
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preliminar al creanțelor; Dovada publicării în BPI a tabelului preliminar al creanțelor; Procesul-verbal al adunării 
creditorilor; Publicarea în BPI a procesului-verbal al adunării creditorilor; Dovada publicării în BPI a procesului-verbal 
al adunării creditorilor.  
 Astfel cum se poate constata, lichidatorul judiciar provizoriu Chindia SPRL nu a predat subscrisei documentele 
financiar-contabile ale debitorului sau actele de procedură: procesul-verbal de inventariere întocmit în temeiul art. 151 
din Legea nr. 85/2014, raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, ș. a. m. d. 
Având în vedere faptul că, din analiza înscrisurilor depuse la dosar, respectiv a infirmațiilor furnizate de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului prin Adresa-Furnizare informații nr. 1356197/31.07.2020, nu au fost identificate 
mențiuni cu privire la administratorul/administratorii societății Tibo Phoenix SRL, subscrisa a solicitat prin adresa nr. 
2427/10.08.2020 comunicată către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița Furnizare 
informații extinse privind societatea Tibo Phoenix SRL din Registrul Comerțului, respectiv datele de identificare (CNP, 
adresa de domiciliu/reședință) a numiților: 
- Boban C., în calitate de asociat unic al societății Tibo Phoenix SRL, născut în data de -, în -. 
- Minea G. F., în calitate de administrator al societății Tibo Phoenix SRL (având în vedere faptul că, subscrisa a 
identificat în cuprinsul Cererii de admitere a creanței formulată de Remat SA, înscrisuri semnate de către societatea 
Tibo Phoenix SRL prin administrator Minea G. F.). 
Lichidatorul judiciar a comunicat prin poștă scrisoare cu conținut declarat cu confirmare de primire nr. 
VA39996665046 către dna Minea G. F. la adresa de domiciliu a acesteia din -, notificarea nr. 2281/30.07.2020 și 
somația nr. 2282/30.07.2020 prin care a solicitat predarea arhivei contabile și a tuturor bunurilor din averea debitorulu 
SC Tibo Phoenix SRL. Menționăm faptul că, notificarea nr. 2281/30.07.2020 și somația nr. 2282/30.07.2020 
comunicate la adresa de domiciliu a fostului administrator al societății Tibo Phoenix SRL Minea G: F. prin poștă cu plic 
cu confirmare de primire nr. VA39996665046 a fost restituit lichidatorului judiciar cu mențiunea - „destinatar mutat”. 
Conform Adresei-furnizare informații nr. 30120/10.08.2020 comunicată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Dâmbovița, dna Minea G. F., identificată prin C.I. seria - nr. - emisă de - la data de -, CNP -, domiciliată în -, 
a avut calitatea de administrator al societății Tibo Phoenix SRL în perioada 16.10.2015 până la data de 28.06.2017. 
De asemenea, urmare analizei publicații din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, subscrisa a identificat în 
Monitorul Oficial al României nr. 2779/08.VIII.2017 extrasul Hotărârii nr. 1/27.06.2017 a societății Tibo Phoenix SRL 
prin care asociatul unic Boban C., cetățean - identificat cu CI seria - nr. -, emisa de - la data de -, a hotărât:  
Art. 1. Se revocă din funcția de administrator dna Minea G. F..  
Art. 2. Se numește în funcția de administrator dl Boban C., pentru un mandat nelimitat, cu puteri depline de 
administrare și reprezentare.  
Astfel, subscrisa a comunicat către administratorul și asociatul unic Boban C. la adresa de domiciliu al acestuia din -; 
Cod postal: -6, notificarea nr. 2439/11.08.2020 și somația nr. 2440/11.08.2020 prin care a solicitat predarea arhivei 
contabile și a tuturor bunurilor din averea debitorulu SC Tibo Phoenix SRL.  
Prin notificarea nr. 2439/11.08.2020, lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul Boban C. următoarele: 
„Conform Încheierii de ședință din camera de consiliu din data de 22.07.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, 
Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1717/120/2020, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. e) 
și art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a luat act de decizia creditorului majoritar Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice – Ploiești prin Admnistrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița cu privire la 
desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului Tibo Phoenix SRL a practicianului în insolvență Consultant 
Insolvență SPRL, în locul lichidatorului judiciar provizoriu Chidia SPRL.[…] Conform disp. art. 84 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 85/2014: „(1) În afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de judecătorul-sindic sau avizate de 
către administratorul judiciar, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt 
nule de drept. În temeiul disp. art. 85 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a constat încetarea de 
drept a dreptului de administrare a debitorului Tibo Phoenix SRL, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-
și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea, inclusiv a bunurilor pe care le-ar dobândi ulterior deschiderii 
procedurii. În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014 aveți obligația de a pune la dispoziția lichidatorului 
judiciar următoarele: 1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire 
la  averea debitorului, în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de 
insolvență […] Este important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării documentelor 
contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului SC Tibo Phoenix SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea 
nr. 85/2014 se va desfășura la data de 27.08.2020, ora 13:00.”  
De asemenea, prin somația nr. 2440/11.08.2020, lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul Boban C. 
următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului 
SC Tibo Phoenix SRL. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, de urgență, toate bunurile aflate în 
averea debitorului sc tibo phoenix srl, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Tibo Phoenix SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale.” 
Astfel, lichidatorul judiciar a solicitat prin adresa nr. 2629/20.08.2020 către Direcția de Evidență a Persoanelor 
Timișoara, comunicarea adresei de domiciliu/reședință actuale și datele de identificare ale: 
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- Boban C., cetățean -, născut în data de -, în -, în calitate de asociat unic și administrator al SC Tibo Phoenix SRL; 
- Minea G. F., cetățean -, născută la data -, în -, în calitate de fost administrator al SC Tibo Phoenix SRL.  
Până la data prezentului raport de activitate, suscrisei nu i-au fost comunicate informațiile solicitate. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2684/27.08.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei. 
Menționăm faptul că, notificarea nr. 2439/11.08.2020 și somația nr. 2440/11.08.2020 comunicate la adresa de domiciliu 
al administratorului societății Tibo Phoenix SRL Boban C. prin poștă cu plic cu confirmare de primire nr. 
VA39996665176 a fost restituit lichidatorului judiciar cu mențiunea - „destinatar necunoscut”.  
De asemenea somația nr. 2440/11.08.2020 a fost comunicată la punctul de lucru al debitorului din Municipiul 
Târgovişte, Strada I. E. Florescu, Nr. 16 A, Judet Dâmboviţa, prin poștă cu plic cu confirmare de primire nr. 
VA39996694708. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 16.02.2018.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, contribuabilul Tibo Phoenix SRL este inactiv conform 
deciziei nr. 310020/23.01.2018 începând cu data de 26.01.2018.  
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA anularea înregistrării în scopuri de TVA a 
contribuabilului Tibo Phoenix SRL a fost efectuată din oficiu la data de 16.02.2018, conform disp. art. 316 alin. (11) lit. 
a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (conform informațiilor 
furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT).  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2017 – data depunerii ultimelor 
situații financiare anuale, debitorul Tibo Phoenix SRL prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2017 
Total active imobilizate 70.466 lei 
Total active circulante, din care: 521.571 lei 
- stocuri 325.048 lei 
- creanţe 188.060 lei 
- casa şi conturi la bănci 8.463 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 592.037 lei 
Total capitaluri proprii -140.675lei 
Total datorii 732.712 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 592.037 lei 

De asemenea, prin Hotărârea nr. 1228/31.10.2019, s-a dispus dizolvarea societății Tibo Phoenix SRL în temeiul art. 237 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014. (conform extras din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
5204/18.XII.2019).  
Conform adresei nr. 17572/21.05.2020 emisă de Primăria Municipiului Târgoviște, depusă la dosarul cauzei, societatea 
Tibo Phoenix SRL figurează cu următoarele bunuri impozabile declarate: 
- Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0NXXTTFN7T52130, serie motor 7T52130; 
- Autoturism Opel Astra capacitatea cilindrică 1686 cmc, serie șasiu W0L0AHL3555093649.  
Subscrisa a transmis prin e-mail adresa nr. 2437/10.08.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Dâmbovița, prin e-mail, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Dâmbovița cu 
bunuri imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor 
respective, precum și extrasele de carte de funciară. 
Conform adresei nr. 66691/11.08.2020 emisă de O.C.P.I. Dâmbovița, debitorul Tibo Phoenix SRL nu a fost și nu este 
înregistrată cu bunuri mobile în evidențele de carte funciară ale județului Dâmbovița.  
De asemenea lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail, adresa nr. 2436/10.08.2020 către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Dâmbovița, prin 
care a solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
cu autoturisme-autovehicule.  
Până la data prezentului raport de activitate, instituțiile menționate nu au comunicat răspunsuri cu privire la solicitările 
subscrisei. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului SC Tibo Phoenix SRL nr. 2438/10.08.2020 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 Tibo Phoenix SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha 
Bank Romania; Banca Comercială Română; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Eximbank SA; Garanti 
Bank SA; Idea Bank; Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank; Patria Bank SA; Vista Bank; Banca 
Transilvania SA; Banca Românească SA; Raiffeisen Bank SA; BRD Groupe Societe Generale. 
4. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. Prin Încheierea de ședință din Camera de consiliu din data de 
13.05.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 
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nr. 1717/120/2020, judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului 
Tibo Phoenix SRL, respectiv a fost desemnat lichidatorul judiciar provizoriu Chindia SPRL. 
Prin Încheierea de ședință din Camera de consiliu din data de 13.05.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1717/120/2020, s-a dispus: „Lichidatorul judiciar va 
depune la dosarul cauzei raportul prevăzut de art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 40 de zile de la 
desemnarea sa […]”. Astfel, termenul-limită pentru depunerea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței debitorului în conformitate cu disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 a fost în data de 22 iunie 
2020. 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar provizoriu Chindia SPRL nu a depus la dosarul cauzei și nici nu a publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014, de altfel, practicianul în 
insolvență Chindia SPRL nu a întocmit rapoartele de activitate pentru termenele lunare în conformitate cu disp. art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prin care să prezinte demersurile efectuate de către acesta în cadrul procedurii 
simplificate de insolvență, stadiul efectuării inventarierii, predării documentelor financiar-contabile de către 
admnistratorul societății Tibo Phoenix SRL. 
Prin adresa nr. 2277/30.07.2020 comunicată către fostul lichidator judiciar Chindia SPRL, subscrisa a solicitat 
comunicarea cât de curând posibilă a următoarelor: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziție de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul 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; 
• 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 care au stat la baza 
întocmirii acestuia; […]. 
Având în vedere faptulcă, fostul lichidator judiciar Chindia SPRL nu a întocmit și nu a depus la dosarul cauzei Raportul 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Tibo Phoenix SRL, subscrisa a procedat, 
urmare analizei detaliate a tuturor înscrisurilor depuse la dosar, la întocmirea raportului prevăzut de disp. art. 97 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014. 
Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența debitorului Tibo Phoenix SRL nr. 2530/17.08.2020 a 
fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13493/18.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-debitorul-SC-Tibo-Phoenix-SRL.pdf.  
De asemenea, conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Raportul privind 
cauzele și împrejurările care au dus la insolvența debitorului Tibo Phoenix SRL nr. 2530/17.08.2020 la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița. 
Din cuprinsul Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența debitorului Tibo Phoenix SRL nr. 
2530/17.08.2020 se rețin următoarele cauze  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia 
stării de insolvenţă: 
- utilizarea de către fostul administratorul Minea G. F. și de către administratorul social Boban C. în interesul personal a 
activelor din averea debitorului: active imobilizate - 70.466 lei; stocurile în valoare de 325.048 lei; creanțe în valoare de 
188.060 lei, disponibilități bănești - 8.463 lei (înregistrate în evidența contabilă a debitorului la data de 31.12.2017); 
- sustragerea/ascunderea bunurilor mobile de către fostul administratorul Minea G. F. și administratorul Boban C. în 
interesul personal al acestora: Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu 
WF0CXXGBFCYA54020, serie motor YA54020; Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie 
șasiu WF0NXXTTFN7T52130, serie motor 7T52130; Autoturism Opel Astra capacitatea cilindrică 1686 cmc, serie 
șasiu W0L0AHL3555093649 
- neținerea de către fostul administrator Minea G. F. Și administratorul Boban C. a registrelor contabile și a evidenței 
contabile ale societății Tibo Phoenix SRL în conformitate cu normele legale; 
- manifestarea pasivităţii de către fostul administratorul Minea G. F. și administratorul Boban C. în achitarea datoriilor 
societății, cauzând acumularea de obligații accesorii; 
- nerecuperarea creanţelor comerciale de către fostul administrator Minea G. F. Și administratorul Boban C. – la data de 
31.12.2017 debitorul înregistrează creanțe în sumă de 188.060 lei; 
- scăderea continuă a eficienţei activităţii şi obţinerea de pierderi pierderi financiare; 
- diminuarea fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor realizate; 
- neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru 
care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a 
pragului de rentabilitate a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune 
credinţe a administratorului statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; 
- omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii fostului administrator Minea G. 
F. și a administratorului Boban C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
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5. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a insolvenței debitorului Tibo Phoenix SRL sunt în cuantum de 
56,60 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007111 31.07.2020 7.32 lei comunicare notificare și somație 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00007112 31.07.2020 7.32 lei comunicare adresă către Chindia SPRL 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00007113 31.07.2020 7.32 lei comunicare notificare către debitor 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00007505 13.08.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Boban C. 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00008982 18.08.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Boban C. 

6 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1356197 31.07.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 1356197/31.07.2020 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
56.60 lei 

 
6. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar. Conform Încheierii de ședință din camera de consiliu din data de 
22.07.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 
nr. 1717/120/2020, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru întreaga procedură simplificată 
de insolvență a debitorului este: un onorariu lunar de 300 lei + TVA; un onorariu de succes de 2% + TVA din sumele 
distribuite creditorilor. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Tibo Phoenix SRL, identificarea bunurilor din averea debitorului, 
înaintarea cererii de antrenare a răspunderii fostului administrator Minea G. F. și a administratorului Boban C. 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 
 


