
1 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 4459 Din data de 31.12.2020 
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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 
procedura de faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 

procedura de faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL 

Număr dosar: 2718/115/2015; Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic Juca Petru 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de 
faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL pentru termenul de judecată din data de 05.11.2020 nr. 
3676/26.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17992/27.10.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-pentru-termenul-de-
fond-din-05.11.2020-SC-ACM-Zarco-SRL.pdf. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport de 
activitate. 
II. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului 
De la data ultimului raport de activitate, lichidatorul judiciar a organizat următoarele licitații publică conform Codului 
de Procedură Civilă: 
- În data de 03.11.2020, ora 12.00, la sediul lichodatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiș. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare privind bunurile mobile rămase în averea debitorului 
nr. 3671/26.10.2020: 
1. Betonieră, model 500 R, identificat prin capacitate nominala 500 l, capacitate efectiva 330 l, 1.1 kw/3380 V, greutate 
max admisa 500 kg, la prețul de 110,50 EURO, în lei la data efectuării plății; 
2. Pompă beton, model PBC 8, identificat prin transport mortare cu granulometrie 0-3 mm, debit 8mc/h, 5,5 kw/380V, 
distanță pompare 30m pe verticală - 50m pe orizontală, la prețul de 284 EURO, în lei la data efectuării plății, astfel: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.okazii.ro; 
• publicată în BPI nr. 17931/26.10.2020; 
• trimisă spre afișare la ușa Tribunalului Caraș-Severin: 
• trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 
- în ziarul de largă circulație Național din 27.10.2020. 
Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 3670/26.10.2020, conf. art. 
759 NCPC, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 3669/26.10.2020, conf. art. 758 NCPC.  
La data 03.11.2020, ora 12.00 nu s-a prezentat niciun cumpărător, conform Procesului-verbal de licitație mobiliară nr. 
3789/03.11.2020, astfel că lichidatorul judiciar a procedat la organizarea unei alte ședințe de licitație pentru data de 
22.12.2020.  
- În data de 22.12.2020, ora 10.00, la sediul lichodatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiș. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare privind bunurile mobile rămase în averea debitorului 
nr. 4233/11.12.2020: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro 
• publicată în BPI nr. 21201/14.12.2020; 
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• trimisă spre afișare la ușa Tribunalului Caraș-Severin: 
• trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 
- în ziarul de largă circulație Național din 14.12.2020. 
Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 4235/11.12.2020, conf. art. 
759 NCPC, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 4234/11.12.2020, conf. art. 758 NCPC.  
La data 22.12.2020, ora 10.00 nu s-a prezentat niciun cumpărător, conform Procesului-verbal de licitație mobiliară nr. 
4373/22.12.2020.  
IV.  Referitor la situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Retribuţia lichidatorului judiciar este de 1.500 lei/lună + TVA (aprobată conform Hotărârii Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 02.04.2019) - achitată integral la data prezentului raport de activitate. 
V. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Având în vedere cele precizate anterior, solicităm respectuos onoratei instanțe să dipună un nou termen de judecată în 
vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitoarei, încasarea creanțelor și continuarea procedurii de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


