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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 2214 din data de 23.07.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4321/30/2019; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Casiana 

Todor. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 

orele 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: SC 20 CM Dusko SRL, cod de identificare fiscală: 21567718; Sediul social: loc. Otelec, nr. 9, jud. 

Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1483/2007. 

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 administrator judiciar al debitorului SC 20 CM DUSKO SRL, 

conform Sentinţei nr. 391 din 18.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 4321/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secţia a II - 

a Civilă, comunică: Raport lunar de activitate privind debitorul SC 20 CM DUSKO SRL, în anexă, în număr de 2 

(două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 

Raport lunar de activitate  

privind debitorul SC 20 CM DUSKO SRL 

Număr dosar 4321/30/2019; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă. 

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

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC 20 CM DUSKO SRL. 

1. Referitor la atribuțiile lichidatorului judiciar în procedura de faliment, conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014 

 Lichidatorul judiciar al debitoarei SC 20 C.M. DUSKO SRL a respectat dispozițiile Legii nr. 85/2014, respectiv a 

întocmit, a depus la dosarul cauzei și a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență raportul de activitate: 

-Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM DUSKO SRL, nr. 2214/23.07.2020, pubicat 

în BPI nr. 12294 din 27.07.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar.  

2. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în  cuantum 

de 248,47 lei, astfel: 
Nr. Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00059997 12/7/2019 55.00 lei 
comunicare notificare către debitor, asociați și 

creditori 

2 ORC TIMIȘ 2176053 07.12.2019 20.00 lei Furnizare informații ORC 

3 SC Olimpiq Media SRL  PBL 15507 12/5/2019 46.65 lei 

publicare notificare privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență în ziarul 
Evenimentul zilei din 28.11.2019 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00061956 12/17/2019 12.00 lei transmitere raport art. 92 din Legea 85/2014 

5 C.N. Poșta Română SA DIV000014721 12/18/2019 7.52 lei 

comunicare notificări privind propunerea 
administratorului judiciar de intrare a 

debitorului în faliment prin procedura 

simplificată, către  debitor 

6 C.N. Poșta Română SA DIV000014720 12/18/2019 7.30 lei 

comunicare notificări privind propunerea 

administratorului judiciar de intrare a 
debitorului în faliment prin procedura 

simplificată, către AJFP Timiș  

7 C.N. Poșta Română SA DIV000011707 3/3/2020 7.32 lei 
transmitere somație către asociat / administrator 

GRUIA I. 

8 C.N. Poșta Română SA DIV000011706 3/3/2020 7.32 lei 
transmitere somație către asociat / administrator 

PINTER O. 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00003869 3/25/2020 16.10 lei transmitere raport Tribunalul Timiș 

10 C.N. Poșta Română SA 4031692 07.07.2020 31.20 lei 
comunicare notificare către debitor, asociați și 

creditori 

11 SC Olimpiq Media SRL  PBL 19237 08.07.2020 38.06 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment 

în ziarul Național din 08.07.2020 

 

Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în procedura generală 

de insolvență 
248.47 lei 

 3. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014 

Prin Sentința nr. 391/2020 din data de 18.06.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 4321/30/2019, în 

temeiul art. 145 alin. (1) lit. A) b și D) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare și ridicarea 

dreptului de administrare al debitorului SC 20 CM DUSKO SRL - în faliment, in bankrupcy, en faillite,  cu  sediul 

social în loc. Otelec, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/1483/2007, CUI 21567718.  

În temeiul art. 145 alin. (2) lit. c din Legea nr. 85/2014 a fost numit ca lichidator judiciar practicianul în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL. 
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Conform dispozițiilor Legii 85/2014, au fost fixate următoarele termene: 

 Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, depunerea și comunicarea tabelului suplimentar al 

creanțelor este la 06.08.2020; 

 Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul suplimentar al creanțelor este de 7 zile de la data 

publicării tabelului suplimentar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 

 Termenul pentru întocmirea, depunerea și comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este la 24.08.2020; 

 Primul termen de judecată după deschiderea procedurii de faliment la data de 29.10.2020. 

4. Referitor la disp. art. 99 și art. 146 din Legea nr. 85/2014  

Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 146 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat 

următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

-a comunicat debitorului SC 20 CM DUSKO SRL la sediul din sat Otelec, nr. nr. 9, jud. Timiș, notificarea nr. 

2020/07.07.2020 privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;  

-lichidatorul judiciar a comunicat creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire notificarea privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC 20 CM DUSKO SRL nr. 

2021/07.07.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC 20 CM DUSKO SRL a fost publicată în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11189/07.07.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-

impotriva-debitorului-SC-20-CM-DUSKO-SRL.pdf, precum şi în cotidianul Național din data de 08.07.2020, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Timiș notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC 20 CM DUSKO 

SRL nr. 2019/07.07.2020, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  

În urma acestor demersuri, la dosarul de insolvenţă nu au fost înregistrate până la data de 24.07.2020, stabilită prin 

Sentința nr. 391/2020 din data de 18.06.2020, declarații de creanță născute în perioada de observație, astfel că nu a fost 

necesar a se întocmi și depune Tabelul suplimentar de creanțe pentru termenul din 06.08.2020, respectiv Tabelul 

definitiv consolidat al creanțelor pentru data de 24.08.2020. 

5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 

soluționării cererii de antrenare a răspunderii administratorii societății dl. Gruia I. și dl. Pinter O. în temeiul art. 169 

alin. (1) lit.  a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 şi pentru 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. 


