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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 3598 Data emiterii: 22.10.2020 
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. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 3080/23.09.2020 
pentru termenul lunar din data de 25.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 15930/28.09.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-
activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-lunar-25.09.2020.pdf  
2. 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.  Până la data prezentului raport de activitate, 
Primăria Comunei Coșoveni nu a răspuns solicitărilor subscrisei. 
• 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.   
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 185093/18.09.2020 emisă de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliar Craiova, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile deținute de Nicmih Construct Instal SRL.  
• 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, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor 
din cadrul Instituției prefectului județului Dolj nu a comunicat răspuns la solicitările subscrise.  
Având în vedere mijloacele de transport, stocurile și disponibilitățile bănești înregistrate de debitor în balanța de 
verificare încheiată la data de 30.09.2019, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
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- a comunicat somația nr. 3038/21.09.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996586688 cu conținut 
declarat nr. 3039/21.09.2020;  
Prin somația nr. 3038/21.09.2020 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”.  
- a comunicat somația nr. 3112/25.09.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647880 cu conținut 
declarat nr. 3113/25.09.2020. Prin somația nr. 3112/25.09.2020 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. Conform balanței de 
verificare încheiată la data de 30.09.2019, debitorul Nicmih Construct Instal SRL înregistrează la data de 30.09.2019 
disponibilități bănești în casierie în valoare totală de 377.556,06 lei, vă rugăm să comunicați, de urgență, toate 
documentele financiar-contabile privind modul în care aceste disponibilități au fost folosite în interesul societății 
debitoare Nicmih Construct Instal SRL, în caz contrar, vă solicităm să procedați de urgență, în termenul maxim de 10 
zile de la primirea prezentei somații, la virarea disponibilităților bănești în valoare de 377.556,06 lei din casieria 
societății în contul unic de insolvență al debitorului Nicmih Construct Instal SRL deschis la Libra Internet Bank SA – 
cod IBAN  IBAN RO94 BREL 0002 0023 3035 0100. 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.”  
- a solicitat prin adresa nr. 2984/17.09.2020 către Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, comunicarea adresei de 
domiciliu/reședință actuale și datele de identificare ale administratorului Moraru C.. 
Conform Adresei nr. 126007/24.09.2020 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, administratorul 
Moraru C. figurează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu adresa de domiciliu actual în -. 
- a comunicat somația nr. 3556/20.10.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa actuală de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647950 cu 
conținut declarat nr. 3557/20.10.2020. Prin somația nr. 3556/20.10.2020 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. Conform balanței de 
verificare încheiată la data de 30.09.2019, debitorul Nicmih Construct Instal SRL înregistrează la data de 30.09.2019 
disponibilități bănești în casierie în valoare totală de 377.556,06 lei, vă rugăm să comunicați, de urgență, toate 
documentele financiar-contabile privind modul în care aceste disponibilități au fost folosite în interesul societății 
debitoare Nicmih Construct Instal SRL, în caz contrar, vă solicităm să procedați de urgență, în termenul maxim de 10 
zile de la primirea prezentei somații, la virarea disponibilităților bănești în valoare de 377.556,06 lei din casieria 
societății în contul unic de insolvență al debitorului Nicmih Construct Instal SRL deschis la Libra Internet Bank SA – 
cod IBAN IBAN RO94 BREL 0002 0023 3035 0100. 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.”  
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, 
respectiv nu a virat numerarul existent în casieria debitorului în contul unic de insolvență. 
- a comunicat adresa nr. 3133/28.09.2020 către fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M., 
prin e-mail, la adresa ciicraiova@gmailcom, prin care subscrisa a solicitat următoarele: „având în vedere faptul că, 
conform balanței de verificare încheiată la data de 30.09.2019, comunicată de către dumneavoastră subscrisei prin e-
mail, debitorul Nicmih Construct Instal SRL înregistrează la data de 30.09.2019 disponibilități bănești în casierie în 
valoare totală de 377.556,06 lei (sold final debitor cont 5311 Casa în lei), vă rugăm să comunicați dacă disponibilitățile 
bănești în valoarea de 377.556,06 lei au fost identificate, respectiv dacă, în calitate de lichidator judiciar provizoriu ați 
efectuat demersuri în vederea identificării acestor sume. De asemenea, vă rugăm respectuos să ne comunicați 
documentele contabile în baza cărora ați consemnat în Raportul întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 
publicat în BPI nr. 6051/02.04.2020 următoarele: „Analiza Pozitiei Financiare La Data Bilantului - disponibilități 
bănești la 30.09.2019 de 18.556 lei.”  
Până la data prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M. nu 
a comunicat subscrisei documentele contabile ale debitorului aferente constatărilor făcute de către aceasta prin Raportul 
întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 publicat în BPI nr. 6051/02.04.2020, respectiv nu a oferit explicații cu 
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privire la consemnarea în raport a unui sold al disponibilităților bănești din casieriea debitorului cu mult diminuat față 
de înregistratea din balanța de verificare încheiată la data de 30.09.2019. 
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 37,80 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. 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00009264 05.10.2020 7.72 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00009998 21.10.2020 7.72 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură  
37.80 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 
 


