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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 3313 din data de 02.10.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2718/115/2015; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Juca Petru. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL, cod de identificare fiscală: 15392050; cu sediul în localitatea Caransebeș, str. Valea 
Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL conform 
Încheierii civile nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/115/2015, în temeiul art. 160 din Legea nr. 85/2014, comunică: 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe  

privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL 

nr. 3313/02.10.2020 

Număr dosar: 2718/115/2015, Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Juca Petru 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor mobile: 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil lei 
TVA 

colectată 
Observații 

1 

Mașină de tăiat asfalt, model MTBA 451, identificat prin 13 HP, diametru disc 
450mm, diametru prindere disc 25,4 mm, adâncime maximă tăiere 140 
mm,mptor Gx 390, avans cu manerta, rezervor motor 6,5 l, rezervor apă 25 l, 
greutate 135 kg 

3,948.37 lei 630.41 lei 
adjudecat de către Botoș 

M. I. la licitația din data de 
25.08.2020 

2 

Buldoexcavator New Holland, model LB95B-4PT, identificat prin SS 
031065173, 71kw, total permisible mass 8500 kg, front axle load 3200kg, rear 
axle load 6400kg, engine no 00470780, 4wd axle 01005081, an 2008, CNH 
Italia Spa 

60,424.09 
lei 

9,647.54 
lei 

adjudecat de către SC 
UDV Danrox SRL la 
licitația din data de 

10.09.2020 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 
64,372.46 

lei 
10,277.96 

lei 
  

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din recuperarea creanțelor: 
Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei 
TVA 

colectată 
1       
  Total sume obţinute din recuperarea de creanţe 0.00 lei 0.00 lei 

Venituri totale din valorificarea bunurilor şi încasarea creanţelor: 
 lei 

Total TVA 
colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri şi recuperare de creanţe 64,372.46 lei 10,277.96 lei 

3. Menţiuni privind retribuţia lichidatorului judiciar: 
Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie lichidator judiciar lei 
Onorariu 
aprobat 

Perioada (luni 
calendaristice) 

1 
Cheltuieli retribuţie fixă lichidator judiciar (perioada 01.09.2020 - 31.10.2020 
aferentă procedurii de faliment, onorariu de 1.500 lei/lună + TVA, aprobat conform 
Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.04.2019) 

3,570.00 
lei 

            
1,500.00 

lei  
2 

2 
Cheltuieli retribuţie componentă variabilă lichidator judiciar (5% din sumele 
distribuite creditorilor, aprobat conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 02.04.2019) 

14,411.55 
lei 

5.00%   

  Total retribuţie lichidator judiciar 
17,981.55 

lei 
   

4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 

Obligaţii 
achitate (prin 

virament 
bancar) 

Creditare 
societate 

(sume 
avansate de 
lichidator 
judiciar) 

Obligaţii 
de plată 
restante 

1 Comisioane bancare (perioada august 2020 - septembrie 2020) 145.79 lei 145.79 lei 0.00 lei 0.00 lei 

2 
Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (2% 
din valoarea de vânzare a bunurilor mobile) 

1,081.89 lei 0.00 lei 0.00 lei 
1,081.89 

lei 

3 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 

21.40 lei 0.00 lei 21.40 lei 0.00 lei 



2 
 

4 
Cheltuieli de deplasare - alimentare conbustibil - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

200.08 lei 0.00 lei 200.08 lei 0.00 lei 

5 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar  281.25 lei 281.25 lei 0.00 lei 0.00 lei 

  Total cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 1,730.41 lei 427.04 lei 221.48 lei 
1,081.89 

lei 

 din care sume avansate de lichidator judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. pentru plata cheltuielilor de procedură, nerestituite 

221.48 lei     

5. Alte menţiuni:  
a) Mențiuni cu privire la cauțiunea pentru participarea la licitațiile publice organizare conform Codului de procedură 
civilă: 

Încasări cauțiune Suma în lei 
garanție achitată de persoana fizică Botoș M. I. pentru participarea la licitația publică din data de 25.08.2020 395.00 lei 

cauțiune achitată de persoana juridică SC Toie-Trans SRL pentru participarea la licitația publică din data de 10.09.2020 5,700.00 lei 
garanție achitată de persoana fizică Țogorean P. pentru participarea la licitația publică din data de 10.09.2020 5,000.00 lei 

cauțiune achitată de persoana juridică SC UDV Danrox SRL pentru participarea la licitația publică din data de 10.09.2020 4,620.00 lei 
cauțiune achitată de persoana juridică SC Spyrydem Instal SRL pentru participarea la licitația publică din data de 10.09.2020 4,700.00 lei 

Total cauțiuni încasate 20,415.00 lei 

 
Restituiri cauțiune Suma în lei 

cauțiune restituită către persoana juridică SC Toie-Trans SRL (conform OP nr. 08/15.09.2020) 5,700.00 lei 
garanție restituită către persoana fizică Țogorean P. (conform OP nr. 10/15.09.2020) 5,000.00 lei 

cauțiune restituită către persoana juridică SC Spyrydem Instal SRL (conform OP nr.09/15.09.2020) 4,700.00 lei 
Total cauțiuni restituite 15,400.00 lei 

b) Mențiuni cu privire la sumele reținute pentru plata obligațiilor fiscale: 
Mențiuni cu privire la sumele reținute pentru plata obligațiilor fiscale 

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor restant (3% din veniturile obținute din valorificarea bunului 
imobil) 

9,345.00 lei 

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor (3% din veniturile obținute din valorificarea bunurilor mobile) 1,622.84 lei 
TVA de plată 10,277.96 lei 

Total sume reținute pentru plata obligațiilor fiscale 21,245.79 lei 

c) Mențiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii de faliment: 
Cheltuieli poştale 300.00 lei 
Cheltuieli cu deplasarea - termene de judecată, prezentarea bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei 
potențialilor clienți 

2,000.00 lei 

Cheltuieli cu retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (24 luni) 42,840.00 lei 
Comisioane bancare 500.00 lei 
Cheltuieli publicitate (publicare anunţuri, bannere publicitare, etc) 400.00 lei 

Onorarii avocați, expertize judiciare (dosare aflate în curs) 2,400.00 lei 

Total cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii 48,440.00 lei 

6. Menţiuni cu privire sumele distribuite conform art 161 din Legea nr. 85/2014: 
Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire  

(Soldul contului RO35BTRLRONCRT0V07758901 la data de 01.09.2020 - 266,454.63 lei și soldul 
contului RO70CECECS0201RON0026372 la data de 01.08.2020 - 975.34 lei) 

267,429.97 lei 

Sold final cont de lichidare  331,182.12 lei 

Total fonduri obținute din lichidarea bunurilor mobile 64,372.46 lei 

Total cheltuieli  
(retribuţie lichidator judiciar + cheltuieli conform art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 + cheltuieli 

previzionate + sume reținute pentru plata obligațiilor fiscale) 
89,397.75 lei 

Cheltuieli restante la plată  
(retribuţie lichidator judiciar + cheltuieli conform art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 + cheltuieli 

previzionate+ sume reținute pentru plata obligațiilor fiscale) 
88,970.72 lei 

Sume rămase de distribuit, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014 (Sume final cont de lichidare - 
cheltuieli restante la plată) 

242,211.40 lei 

Anexe: 
Nr. 
Crt. 

Furnizor Nr. document Data Suma (lei) Descriere 

1 
Olimpiq Media SRL PBL 20093 20.08.2020 110.46 lei 

publicare anunț privind vânzarea bunurilor mobile conform 
Codului de procedură civilă 

2 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 

459 02.09.2020 200.08 lei alimentare combustibil 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00008179 03.09.2020 10.70 lei comunicare documente către Tribunalul Caraș-Severin 

4 
Olimpiq Media SRL PBL 20335 04.09.2020 93.75 lei 

publicare anunț privind vânzarea bunurilor mobile conform 
Codului de procedură civilă 

5 
Olimpiq Media SRL 

PBL 20556 
16.09.2020 77.04 lei 

publicare anunț privind vânzarea bunurilor mobile conform 
Codului de procedură civilă 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00009046 29.09.2020 10.70 lei comunicare documente către Tribunalul Caraș-Severin 

 
Total cheltuieli de procedură 502.73 lei 

 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


