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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1100 Data emiterii: 07.04.2020 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. 

3. Debitor: SC Tantal Company SRL, cod de identificare fiscală 8303280 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, 

nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/240/1996. 

4. Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta 

Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub 

nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: office@consultant-insolventa.ro, reprezentată legal prin 

asociat coordonator ec. Popescu E., și Yna Consulting SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, 

nr. 18, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal prin 

asociat coordonator ec. Motoi G.. 

5. Subscrisa: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL în calitate de 

lichidator judiciar al debitoarei, conform încheierii nr. 2587 din data de 21.11.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş, 

Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9708/30/2012, în temeiul art. 21 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 

efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în 

număr de 5 (cinci) file. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 

administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei  

SC Tantal Company SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite 

Număr dosar: 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 

Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL  

Debitor: SC Tantal Company SRL - societate în faliment, în bankruptcy, en faillite 

Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

I. REFERITOR LA ÎNDEPLINIREA ATRIBUȚIILOR PREVĂZUTE DE DISP. ART. 21 ALIN. (1) DIN 

LEGEA NR. 85/2006 

Lichidatorul judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 720/14.01.2020 

raportul de activitate al debitorului SC Tantal Company SRL, nr. 99 din data de 13.01.2020. Până în prezent nu s-au 

formulat contestații împotriva acestui raport de activitate.   

II. Referitor la situația actualizată a creditorilor debitoarei SC Tantal Company SRL 

Lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe și Planul de 

distribuire între creditorii SC Tantal Company SRL nr. 995 din 22.08.2018, care au fost depuse la dosarul cauzei, 

afișate la ușa instanței și publicate în BPI nr. 15712 din 23.08.2018. 

Având în vedere dispozițiile instanței consemnate în încheierea de ședință din data de 06.11.2019, lichidatorul judiciar 

prezintă alăturat situația detaliată a creanțelor rămase în sold împotriva debitoarei SC Tantal Company SRL, 

după cum urmează: 

       I. CREANŢE BUGETARE - Art. 123 pct. (4) din Legea nr. 85/2006 
 

Nr. 

crt. 
Denumire creditor Creanţă depusă  Creanţă admisă % din grupă Creanță rămasă 

1 ANAF Timiș 955.708,00 lei 955.708,00 lei 97,03% 309.429,57 lei 

2 
Direcția Fiscală a 
Municipiului Timișoara 

29.303,00 lei 29.303,00 lei 2,97% 9.487,43 lei 

     TOTAL GRUPA 1 - 

Creanţe bugetare 
985.011,00 lei 985.011,00 lei 100,00% 318.917,00 lei 

       II. CREANŢE CHIROGRAFARE - Art. 123 pct. (7)  şi pct. (8) din Legea nr. 85/2006 

Nr. 

crt. 
Denumire creditor Creanţă depusă  Creanţă admisă % din grupă Creanță rămasă 

1 C&C IzometalSRL 342.721,99 lei 342.721,99 lei 2,81% 342.721,99 lei 

2 

Caterpillar Financial 

Services Poland Sp z.o.o. - 

Sucursala Romania IFN 

107.808,31 lei 107.808,31 lei 0,88% 107.808,31 lei 

622.304,65 lei 622.304,65 lei 5,10% 622.304,65 lei 

2.481.315,07 lei 2.481.315,07 lei 20,32% 2.481.315,07 lei 

3 

Coface România Credit 

Management Service SRL, 

în calitate de mandatar al 
creditorului Arcelormittal  

Distribution România SRL 

64.735,99 lei 64.735,99 lei 0,53% 64.735,99 lei 

4 
Compania Locală de 
Termoficare ,,Colterm" SA 

711,24 lei 711,24 lei 0,01% 711,24 lei 

5 
Impuls Leasing România 

IFN SA 

18.939,61 lei 0,00 lei 0,00% 0,00 lei 

277.657,29 lei 0,00 lei 0,00% 0,00 lei 

6 
MCT Media SRL - actual 

Bau Center Vest SRL - in 
3.759.314,13 lei 3.759.314,13 lei 30,78% 3.759.314,13 lei 
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insolventa 

7 NBG Leasing IFN SA 63.920,67 lei 0,00 lei 0,00% 0,00 lei 

8 

InvestCapital Malta LTD 

în calitate de cesionar al 
creanței deținută de Piraeus 

Leasing România IFN SA 

în calitate de cedent, cf. 
Contract pentru Cesionarea 

Creanțelor și Drepturilor 

accesorii încheiat în data 
de 22.12.2016 

1.727.128,00 lei 1.727.128,00 lei 14,14% 1.727.128,00 lei 

266.751,40 lei 266.751,40 lei 2,18% 266.751,40 lei 

9 Răzvan I. G. 2.425.752,31 lei 2.425.752,31 lei 19,86% 2.425.752,31 lei 

10 
Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA 

12.776,88 lei 0,00 lei 0,00% 0,00 lei 

59.074,58 lei 0,00 lei 0,00% 0,00 lei 

11 
VA Intertrading Austria 

SRL 
413.376,29 lei 413.376,29 lei 3,39% 413.376,29 lei 

     TOTAL GRUPA 2 - 

Creanţe chirografare 
12.644.288,41 lei 12.211.919,38 lei 100,00% 12.211.919,38 lei 

 TOTAL GENERAL  13.784.568,68 lei 13.230.860,38 lei  12.530.836,38 lei 

III. REFERITOR LA DEMERSURILE LICHIDATORULUI JUDICIAR PRIVIND REÎNTREGIREA 

PATRIMONIULUI DEBITOAREI SC TANTAL COMPANY SRL 

Ulterior soluționării definitive a acțiunilor formulate de lichidatorul judiciar în vederea recuperării bunurilor înstrăinate 

fraudulos de către SC Tantal Company SRL înainte de deschiderea procedurii generale de insolvență, au fost recuperate 

următoarele bunuri: 

Nr. dosar Pârât 
Bunuri mobile și imobile recuperate urmare demersurilor întreprinse de 

lichidatorul judiciar 

9708/30/2012/a4 Olecan V. 
Autoturism BMW tipul 560x/NM71/530xd, numar de omologare 

AABM1J1A11UB5E4 

9708/30/2012/a5 Puiu T.L. 

-Aapartament 2 camere + extindere înscris în CF 404707-C1-U8 Timișoara situat în 

Timișoara, str. Martirii de la Fântâna Albă, bl. C37, ap. 2, jud. Timiș, în suprafață de 
116 mp; 

- Apartament 2 camere înscris în CF 404707-C1-U7 Timișoara, situat în Timișoara, 

str. Martirii de la Fântâna Albă, bl. C37, ap. 3, jud. Timiș, în suprafață de 55 mp 

- Teren intravilan arabil înscris în CF 433892 Timișoara, situat în Timișoara la 

intersecția străzii Ion Hobana cu strada Aurel Contrea, în suprafață de 1250 mp 

- Teren intravilan arabil înscris în CF 433893 Timișoara, situat în Timișoara la 

intersecția străzii Ion Hobana cu strada Aurel Contrea, în suprafață de 1250 mp 

9708/101/2012/a6 SC BAU CENTER VEST SRL Macara Potain City Kran tip 15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280 

-Bunurile imobile au fost valorificate prin licitație publică, astfel: 

- Bunul imobil Apartament nr. 3 – Clădire nerezidențială, CF 404707-C1-U7, situat în Timișoara, strada Bucovina 

(Martirii de la Fântâna Albă) nr. 2, bloc C37 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către Șerengău M., conform 

Proces verbal licitație nr. 25 din data de 12.01.2018; 

- Bunul imobil Apartament nr. 2 – Clădire nerezidențială, CF 404707-C1-U8, situat în Timișoara, strada Bucovina 

(Martirii de la Fântâna Albă) nr. 2, bloc C37 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC AUTOVALOROX 

SRL, conform contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 549 din 27.04.2018 ; 

- Bunul imobil Teren intravilan arabil înscris în CF 433892 Timișoara, situat în Timișoara la intersecția străzii Ion 

Hobana cu strada Aurel Contrea, în suprafață de 1250 mp a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC ENERGY 

ORȚIȘOARA SRL, conform contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 928 din 11.07.2018; 

- Bunul imobil Teren intravilan arabil înscris în CF 433893 Timișoara, situat în Timișoara la intersecția străzii Ion 

Hobana cu strada Aurel Contrea, în suprafață de 1250 mp a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC ENERGY 

ORȚIȘOARA SRL, conform contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 928 din 11.07.2018.  

-Bunul mobil Mijloc de transport cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 18560/09.01.2017, marca BMW 530 XD, serie 

șasiu WBANM71070CP17735, capacitate cilindrică 2.993 a fost vândut către Brînzan D., conform Proces verbal 

licitație nr. 610 din data de 08.05.2017. 

Lichidatorul judiciar face mențiunea că sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor susmenționate au 

fost distribuite în conformitate cu Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe și Planul 

de distribuire între creditorii SC Tantal Company SRL nr. 995 din 22.08.2018, înscrisuri care au fost depuse la dosarul 

cauzei, afișate la ușa instanței și publicate în BPI nr. 15712 din 23.08.2018  

Astfel, la data prezentului raport de activitate, în patrimoniul debitoarei SC Tantal Company SRL există bunul 

mobil: 

- Macara Potain City Kran tip 15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280, evaluat la prețul de piață de 23.100 euro, 

respectiv 109.200 lei (Curs BNR 20.08.2019 – 4,7284 lei / 1 euro), identificat în punctul de lucru al SC C&C MH 

Confort SRL situat în Drobeta Turnu Severin, strada Banoviței nr. 44. Județul Mehedinți. 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea aprobării Regulamentului de 

valorificare a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280 în data de 

04.11.2019, în data de 14.11.2019, precum și în data de 18.12.2019, la ora 13:00. 
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Având în vedere faptul că la toate CELE 4 (PATRU) ȘEDINȚE CONVOCATE, NU S-A ÎNTRUNIT  CVORUMUL 

PREVĂZUT DE LEGE,  Adunarea Creditorilor s-a aflat în imposibilitatea de a adopta o decizie, respectiv nu a putut fi 

aprobat Regulamentul de valorificare propus de lichidatorul judiciar pentru  bunul mobil Macara Potain City Kran tip 

15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280. 

IV.REFERITOR LA SITUAȚIA CREANȚELOR DE RECUPERAT ALE DEBITOAREI  TANTAL COMPANY SRL 

Lichidatorul judiciar va continua efectuarea tuturor demersurilor în vederea recuperării creanţelor debitorului SC Tantal 

Company SRL, respectiv pentru asigurarea maximizării gradului de îndestulare a creanţelor creditorilor înscrişi la masa 

credală a debitoarei. 

Nr. Denumire debitor Nr. dosar Creanță de recuperat Stadiu recuperare creanță 

1 SC CONFORT SA 8287/30/2012 32.017,01 lei 

SC Tantal Company SRL figurează înscrisă în 

Tabelul de creanțe al SC CONFORT SA - în 
faliment cu suma de 32.017,01 lei. La termenul din 

19.09.2019 s-a acordat termen în 30.01.2020 pentru 

continuarea procedurii și efectuarea demersurilor 
care se impun. 

2 
SC IZOMETAL-

MAGELLAN SRL 
6902/101/2012 3.889.551,16 lei 

SC Tantal Company SRL figurează înscrisă în 

Tabelul definitiv consolidat de creanțe al SC 

IZOMETAL-MAGELLAN SRL - în faliment cu 
suma de 3.889.551,16 lei. La termenul din 

30.10.2019 s-a acordat termen în 26.02.2020 pentru 

continuarea demersurilor în procedură și 
valorificarea bunurilor debitoarei. 

3 
SC BAU CENTER 
VEST SRL (fostă 

MCT MEDIA) 

7038/30/2015 169.287,73 lei 

Creanța curentă în cuantum de 290.627 lei 

deținută de către creditorul SC Tantal Company 
SRL împotriva SC Bau Center Vest SRL în baza 

Sentinței comerciale nr. 1036/18.08.2016 

pronunțată de către Tribunalul Timiș în dos. nr. 
9708/30/2012/a6 (creanță născută în timpul 

procedurii de insolvență a SC Bau Center Vest 

SRL) care a fost diminuată prin compensația legală  
cu creanța deținută de SC BAU CENTER VEST 

SRL împotriva subscrisei, în cuantum de 

121.339,27 lei,  înscrisă în Tabelul definitiv 

consolidat rectificat III al creanțelor întocmit 

împotriva averii debitorului SC Tantal Company 

SRL la poziția nr. 3 în Grupa 1, art. 123 pct. (3) – 
Creanțe născute din continuarea activității curente 

după deschiderea conform Deciziei civile nr. 245 

din 09.06.2015 a Curții de Apel Timișoara. 

  TOTAL:   4.090.855,90 lei   

V. Referitor la disp. art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor la sediul lichidatorului judiciar din 

localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 

„(1). Aprobarea Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara POTAIN F15-15C, după cum urmează: 

-în data de 04.11.2019, la ora 13:00,  

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 20148/24.10.2019 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/Convocare-Adunarea-

Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-04.11.2019.pdf.  

Conform Procesului-verbal nr. 1447/04.11.2019 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 

Creditorilor debitorului SC Tantal Company  SRL din data de 04.11.2019 a comunicat punct de vedere creditorul 

D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 65.322/2017/29.10.2019 prin poșta 

electronică în data de 29.10.2019. 

Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, lichidatorul judiciar a constatat că se află în 

imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea 

aprobării Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C identificat în punctul de 

lucru al SC C&C MH Confort SRL situat în Drobeta Turnu Severin, strada Banoviței nr. 44. Județul Mehedinți. 

-în data de 14.11.2019, la ora 13:00,  

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 20999/05.11.2019 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/Convocare-Adunarea-

Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-14.11.2019.pdf.  

Conform Procesului-verbal nr. 1633/14.11.2019 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 

Creditorilor debitorului SC Tantal Company  SRL din data de 14.11.2019 a comunicat punct de vedere creditorul 

D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 65.322/2017/06.11.2019 prin poșta 

electronică în data de 11.11.2019 și InvestCapital Malta LTD în calitate de cesionar al creanței deținută de cedentul 

Piraeus Leasing România IFN SA, prin avocat Cătălin Maria, a comunicat punct de vedere scris, prin e-mail, în data de 

14.11.2019. 

Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, lichidatorul judiciar a constatat că se află în 

imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea 
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aprobării Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C identificat în punctul de 

lucru al SC C&C MH Confort SRL situat în Drobeta Turnu Severin, strada Banoviței nr. 44. Județul Mehedinți. 

-în data de 18.12.2019, la ora 13:00,  

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 23410/09.12.2019 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/Convocare-Adunarea-

Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-18.12.2019.pdf.  

Conform Procesului-verbal nr. 2173/18.12.2019 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 

Creditorilor debitorului SC Tantal Company  SRL din data de 14.11.2019 a comunicat punct de vedere creditorul 

DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș - creditor bugetar deținând un procent de 7,234% din totalul masei credale a 

comunicat punct de vedere scris nr.  TMG DEX 65.322/2017/11.12.2019 prin poșta electronică în data de 16.12.2019.  

Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, lichidatorul judiciar a constatat că se află în 

imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea 

aprobării Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C identificat în punctul de 

lucru al SC C&C MH Confort SRL situat în Drobeta Turnu Severin, strada Banoviței nr. 44. Județul Mehedinți. 

-în data de 17.02.2020, la ora 12:00,  

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 2492/06.02.2020 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/Convocare-Adunarea-

Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-17.02.2020.pdf.  

Conform Procesului-verbal nr. 555/17.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 

Creditorilor debitorului SC Tantal Company  SRL din data de 17.02.2020 a comunicat punct de vedere creditorul 

DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș - creditor bugetar deținând un procent de 7,234% din totalul masei credale a 

comunicat punct de vedere scris nr.  65.322/2017/10.02.2020 prin poșta electronică în data de 12.02.2020 și 

InvestCapital Malta LTD în calitate de cesionar al creanței deținută de cedentul Piraeus Leasing România IFN SA, prin 

avocat Cătălin Maria, a comunicat punct de vedere scris, prin e-mail, în data de 13.02.2020. 

Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, lichidatorul judiciar a constatat că se află în 

imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la formularea unei cereri către judecătorul sindic în vederea 

aprobarea valorificării a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280 prin 

licitație publică potrivit codului de procedură civilă. 

VI. Referitor cerere plată formulată de Primăria Municipiului Timișoara 

La data de 25.06.2018, creditorul UAT Municipiul Timișoara a formulat cererea de plată nr. IF2018-039692/22.06.2018 

prin intermediul căreia se solicită achitarea sumei de 83.316,00 lei reprezentând debite restante, născute după data 

deschiderii procedurii falimentului SC Tantal Company SRL.  

Lichidatorul judiciar a formulat răspunsul la cererea de plată a creditorului UAT Municipiul Timișoara prin care a 

comunicat faptul că respinge cererea de plată nr. IF2018-039692/22.06.2018, având în vedere următoarele aspecte: 

-Bunul imobil Apartament nr. 3 – Clădire nerezidențială, CF 404707-C1-U7, situat în Timișoara, strada Bucovina 

(Martirii de la Fântâna Albă) nr. 2, bloc C37 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către Șerengău M., conform 

Proces verbal licitație nr. 25 din data de 12.01.2018; 

-Bunul imobil Apartament nr. 2 – Clădire nerezidențială, CF 404707-C1-U8, situat în Timișoara, strada Bucovina 

(Martirii de la Fântâna Albă) nr. 2, bloc C37 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC AUTOVALOROX 

SRL, conform contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 549 din 27.04.2018; 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 18559/09.01.2017, marca Dacia LSDAA, serie 

șasiu UU1LSDAAH33753253, capacitate cilindrică 1.390,00 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC MCT 

Media SRL (actuala BAU CENTER VEST SRL), conform facturii nr. 0250 din data de 05.10.2012; 

-Bunul mobil Mijloc cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 18564/09.01.2017, marca Peugeot 4007, serie șasiu 

VF3VVHNH8U913550, capacitate cilindrică 2.179,00 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC BAU 

CENTER VEST SRL (fosta MCT Media), conform facturii nr. 0254 din data de 04.02.2013; 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 18561/09.01.2017, marca BMW, serie șasiu 

WBAFA91020LD76904, capacitate cilindrică 4.790,00 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC STAR 2001 

STANCIU NASTASIA SRL, conform factua nr. 1188492 din data de 06.03.2008; 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 18560/09.01.2017, marca BMW 530 XD, serie 

șasiu WBANM71070CP17735, capacitate cilindrică 2.993 a intrat în patrimoniul subscrisei în data de 21.12.2016 

(conform proces verbal încheiat între SC Tantal Company SRL - în faliment și Olecan V., urmare dispozițiilor instanței 

din dosarul nr. 9708/30/2012/a4) și a fost vândut către Brînzan D., conform Proces verbal licitație nr. 610 din data de 

08.05.2017. 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu Tip suspensie exclusiv intern, marca Renault 3 Axe, serie șasiu 

VF634DPA000002878, capacitate cilindrică 2.406,00 a urmat procedura de executare silită, fiind preluat de către 

Piraeus Leasing în perioada 2012 - 2013, 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu Tip suspensie exclusiv intern, marca MAN 4 Axe, serie șasiu 

WMAH37ZZ17M486814, capacitate cilindrică 3.746, a urmat procedura de executare silită, fiind preluat de către 

Piraeus Leasing în perioada 2012 - 2013, 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu Tip suspensie exclusiv intern, marca MAN TGA 35.390/8X4BB 4 Axe, serie șasiu 

WMAH37ZZ87M483716, capacitate cilindrică 3.746,00 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC MCT 

Media SRL (actuala BAU CENTER VEST SRL), conform facturii nr. 10212 din data de 05.10.2012. 
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Pe cale de consecință, subscrisa SC Tantal Company SRL prin lichidator judiciar a solicitat recalcularea sumelor 

datorate raportat la cele menționate anterior. 

Demersuri întreprinse de lichidatorul judiciar în vederea soluționării cererii de plată ante-menționată : 

-Lichidatorul judiciar a solicitat copii ale proceselor verbal de predare – primire autovehicul pentru bunurile mobile de 

natura mijloacelor de transport Renault 3 Axe, Serie șasiu VF634DPA000002878 și MAN 4 Axe, serie șasiu 

WMAH37ZZ17M486814 atât la Piraeus Leasing IFN SA cât și la InvestCapital Malta LTD - în calitate de cesionar al 

creanței deținută de Piraeus Leasing România IFN SA în calitate de cedent, cf. Contract pentru Cesionarea Creanțelor și 

Drepturilor accesorii încheiat în data de 22.12.2016, prin reprezentant avocat Cătălin M..  

Menționăm faptul că societatea Tantal Company SRL a deținut calitatea de utilizator al bunurilor menționate anterior, 

conform contractelor de leasing nr. 7066/18.07.2007 și nr. 7570/03.09.2007 încheiate între debitoarea insolventă și 

PIRAEUS LEASING ROMANIA IFN SA. 

-De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat informații suplimentare și SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR - 

REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI INMATRICULARE A VEHICULELOR AL JUDEȚULUI TIMIȘ prin 

intermediul căreia a solicitat informații cu privire la comunicarea proprietarilor actuali ai următoarelor mijloace de 

transport: 

- Renault 3 Axe. Serie șasiu VF634DPA000002878; 

- MAN 4 Axe, serie șasiu WMAH37ZZ17M486814. 

Prin intermediul adreselor nr. 38858 din 24.12.2019 și nr. 38607 din 15.01.2020 Serviciului Public Comunitar - Regim 

Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor al Județului Timiș a comunicat următoarele: 

-societatea SC Tantal Company SRL a figurat ca UTILIZATOR al auto marca RENAULT, serie șasiu 

VF634DPA000002878, număr înmatriculare B 77 XHW până la data de 14.08.2013, când a fost radiat la EXPORT în 

Polonia; 

-societatea SC Tantal Company SRL a figurat ca UTILIZATOR al auto marca MAN, serie șasiu 

WMAH37ZZ17M486814, număr înmatriculare B 40 CNF.  

Prin intermediul poștei electronice, InvestCapital Malta LTD - în calitate de cesionar al creanței deținută de Piraeus 

Leasing România IFN SA în calitate de cedent, cf. Contract pentru Cesionarea Creanțelor și Drepturilor accesorii 

încheiat în data de 22.12.2016 a transmis copii procese verbale de predare-primire încheiate între SC Tantal Company 

SRL și Millenium Services Securities SRL, după cum urmează :  

-Proces-verbal de predare-primire autovehicul încheiat în 15.04.2013, ora 09.30, în localitatea Dumbrăvița, jud. Timiș, 

care atestă faptul că bunul mobil Mijloc de transport cu Tip suspensie exclusiv intern, marca Renault 3 Axe, serie șasiu 

VF634DPA000002878, capacitate cilindrică 2.406,00 a urmat procedura de executare silită, a fost preluat de către 

Piraeus Leasing, prin reprezentant Millennium Services Securities SRL, 

-Proces-verbal de predare-primire autovehicul încheiat în 16.12.2012, ora 11.47, în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, 

care atestă faptul că bunul mobil Mijloc de transport cu Tip suspensie exclusiv intern, marca MAN 4 Axe, serie șasiu 

WMAH37ZZ17M486814, capacitate cilindrică 3.746, a urmat procedura de executare silită, a fost preluat de către 

Piraeus Leasing România IFN SA, prin reprezentant Millennium Services Securities SRL. 

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea răspunsului la cererea de plată formulată de către Primăria 

Municipiului Timișoara prin transmiterea prin intermediul poștei electronice și prin publicarea în BPI nr. 21926 din 

18.11.2019. 

Urmare a notificărilor transmise de lichidatorul judiciar, Primăria Municipiului Timișoara a comunicat subscrisei faptul 

că societatea Tantal Company SRL NU MAI FIGUREAZĂ CU BUNURI IMPOZABILE, iar în urma recalculării, 

societatea figurează cu o creanță reprezentând impozit auto în cuantum de 4.425 lei. 

VIII. Solicitări adresate judecătorului – sindic 

Solicitam respectuos judecătorului – sindic să dispună un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii, 

respectiv pentru soluționarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, aprobarea valorificării a bunului mobil 

Macara Potain City Kran tip 15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280 prin licitație publică potrivit codului de 

procedură civilă  precum și a recuperării creanțelor. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu E. şi Yna Consulting 

SPRL, reprezentant prin asociat coordonator ec. Motoi G. 


