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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 4248 Din data de 14.12.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1569/122/2019; Tribunal Giurgiu, Secția Civilă; Judecător-sindic: Mariana 
Magdalena Burtavel. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, jud. Giurgiu. 
3. Debitor: SC Cricom SRL, cod de identificare fiscală: 12867244; Sediul social: Satul Crevedia Mare, Comuna 
Crevedia Mare, jud. Giurgiu; Număr de ordine în registrul comerţului J52/69/2000. 
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 Cricom SRL, conform 
Încheierii de ședință din data de 16.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1569/122/2019 de către Tribunalul Giurgiu, Secția 
Civilă, în dosarul nr. 1569/122/2019, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, privind debitorul SC Cricom SRL, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

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

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Cricom SRL 

Număr dosar 1569/122/2019; Tribunal Giurgiu, Secția Civilă 
Judecător-sindic: Mariana Magdalena Burtavel 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Cricom SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Cricom SRL nr. 3904/12.11.2020 pentru termenul lunar din data de 
15.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 19472/17.11.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-activitate-SC-Cricom-SRL-termen-
lunar-15.11.2020.pdf. 
2. Referitor la identificarea altor bunuri în patrimoniul societății Cricom SRL, altele decât cele ce au făcut obiectul 
operațiunilor de lichidare 
Urmare comunicării actelor contabile ale debitorului Cricom SRL de către fostul lichidator judiciar Cabinetul Individual 
de Insolvență Ene M. conform adresei nr. 272/27.07.2020, lichidatorul judicar Consultant Insolvență SPRL a procedat 
la analiza detaliată a acestor documente și a identificat următoarele: 
- Conform Balanței mijloacelor fixe la data de 08.11.2019, la data de 08.11.2019, sunt înregistrate în averea debitorului 
Cricom SRL următoarele mijloace fixe: 
• Amenajare magazin interior + exterior (nr. inventar 15) – 115.840,67 lei; 
• Amenajare teren (nr. inventar 14) – 131.892,26 lei; 
• Teren arabil 551 mp Lotul 1 (nr. inventar 12) – 200.000,00 lei; 
• Autorvehicul Ford Transit (nr. inventar 1) – 32.500,00 lei; 
• Dacia Duster an 2018 (nr. inventar 16) – 73.686,32 lei; 
• Ford de persoane 3,5 t (nr. inventar 3) – 68.595,00 lei; 
• Generator curent KDE6700TA (nr. inventar 11) – 5.322,58 lei; 
• GSH 27 VC – Picamar (nr. înventar 13) – 6.088,71 lei; 
• schela mobilă second hand hMAX de lucru 8.5 M (nr. inventar 17) – 5.268,00 lei; 
• mobilier – rafturi magazin  (nr. inventar 9) – 6.641,28 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 10) – 3.997,58 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 6) – 3.997,58 lei.  
- Conform Balanței clienți la data de 08.11.2019, la data de 08.11.2019, sunt înregistrate următoarele creanțe 
nerecuperate de către societatea Cricom SRL: 
• Creanța către Aproma Impex SRL în valoare de 7.415,50 lei; 
• Creanța către Izosmart SRL în valoare de 1.066,05,00 lei.  
- Conform ultimei balanței de verificare predate - Balanța de verificare aferentă încheiată la data de 31.10.2019, la data 
de 31.10.2019, sunt înregistrate următoarele active în averea societății debitoare Cricom SRL:  
• Terenuri – 200.000,00 lei; 
• Amenajări de terenuri – 131.892,26 lei; 
• Amenajare de clădiri – 115.840,67 lei; 
• Echipamente tehnologice (mașini, utilaje, etc.) – 16.679,29 lei; 
• Mijloace de transport – 174.781,32 lei; 
• Mobilier, aparatură birotică, etc. – 14.636,44 lei; 
• Stocuri de materiale de construcție – 96.002,43 lei; 
• Creanțe nerecuperate de la clienți – 8.481,57 lei; 
• Creanțe nerecuperate de la debitor diverși – 118.823,04 lei; 
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• Numerar în casierie – 511.197,21 lei. 
Conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea creanțelor nr. 203/11.06.2020 întocmit de 
către fostul lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvență Ene Mioara și publicat în BPI nr. 9418/11.06.2020, în 
cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitorului Cricom SRL au fost identificate, respectiv valorificate doar 
următoarele bunuri:  
• Teren intravilan arabil în suprafață de de 551 mp situat în sat Crevedia Mare, intabulat în CF nr. 30274 Crevedia 
Mare, nr. cad. 30274, T90, P 1350; 
• Autoutilitara Ford an de fabricație 2007, euro 4, cu număr de înmatriculare GR-09-UCC; 
• Autoutilitara Ford an de fabricație 2001, euro 3, cu număr de înmatriculare GR-07-UCC. 
celelalte active existente în averea debitorului Cricom SRL respectiv: 
• generator curent KDE6700TA (nr. inventar 11) – 5.322,58 lei; 
• GSH 27 VC – Picamar (nr. înventar 13) – 6.088,71 lei; 
• schela mobilă second hand hMAX de lucru 8.5 M (nr. inventar 17) – 5.268,00 lei; 
• mobilier – rafturi magazin  (nr. inventar 9) – 6.641,28 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 10) – 3.997,58 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 6) – 3.997,58 lei 
• creanțe nerecuperate de la clienți – 8.481,57 lei; 
• creanțe nerecuperate de la debitor diverși – 118.823,04 lei; 
• numerar în casierie – 511.197,21 lei, 
nefiind predate de către administratorul special Udriste C. C., respectiv fiind ascunse de la urmărirea creditorilor de 
către acesta. 
Administratorul special Udriste C. C. nu a comunicat lichidatorul judiciar documentele contabile cu privire la utilizarea 
disponibilităților bănești obținute din încasarea creanțelor în valoare de 8.481,57 lei, respectiv nu a predat documentele 
financiar-contabile în vederea recuperării creanțelor de la debitori diverși în valoare de 118.823,04 lei, evidențiate în 
cuprinsul balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2019. 
Până la data prezentului raport de activitate, administratorul special al debitorului Udriste C. C. nu a răspuns 
solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat subscrisei toate documentele contabile (evidența contabilă și 
registrele contabile) ale debitorului SC Cricom SRL, respectiv toate bunurile existente în averea debitorului. 
Conform e-mail-ului comunicat de către administratorul special Udriste C. C. în data de 24.11.2020, acesta a solicitat 
precizarea adresei sediului lichidatorul judiciar în vederea predării autovehiculului. Prin e-mail-ul transmis de către 
administratorul special Udriste C. C. în data de 01.12.2020, acesta a comunicat următoarele: „Tin sa va comunic ca asa 
cum am agreat, sa ma prezint, in data de 02.12.20, la sediul din Mehedinti, comunic faptul ca din cauza unei probleme 
de sanatate, raceala puternica, ce m-a mobilizat la domiciliu, nu ma pot deplasa. Revin cu un email indata, ce sanatatea 
imi va permite”.  
3. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de chemare în judecată a administratorului Udriste C. C. formulată în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), d) și e) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul Giurgiu, având în vedere atât faptele indicate în 
cuprinsul Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Cricom SRL, întocmit conform disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, publicat în BPI nr. 23333/06.12.2019, cât și faptele 
indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1569/122/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 23.02.2021. 
4. Referitor la formularea plângerii penale împotriva administratului Udriste C. C. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Cricom SRL din data de 19.10.2020, ora 
09:00, lichidatorul judiciar a formulat și a înaintat plângerea penală nr. 3577/21.10.2020 împotriva administratorului 
Udriste C. C. către Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. 
Conform adresei nr. 255/VII/1/2020 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, plângerea penală a fost 
înregistrată la parchetul în data de 11.11.2020 și trimisă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, spre 
competentă soluționare. 
5. Referitor la cererea/sesizarea formulată de administratorul special Udriste C. C.  
Administratorul special Udriste C. C. a depus la dosarul cauzei sesizarea/cererea prin care a solicitat judecătorului-
sindic autorizarea „autorizarea trasferului contractului de leasing pentru autoturismul Dacia Duster de la firma Cricom 
SRL către o altă firmă, precum și transferul contractului de telefonie mobilă de la Cricom SRL către Udriste C. C.”. 
Lichidatorul judiciar a formulat răspuns la cererea/sesizarea administratorului special Udriste C. C., prin care a solicitat 
Onoratei Instanțe să dispună: 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării sesizării, solicitând anularea sesizării ca netimbrată; 
- Pe cale de excepție: înțelegem să invocăm lipsa calității procesuale active a admnistratorului special; 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea sesizării ca fiind neîntemeiată. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a formulat note scrise cu privire la răspunsul administratorului special Udriste C. C. 
înregistrat la dosarul cauzei în data de 02.10.2020, cu privire la răspunsul formulat de subscrisa la sesizarea/cererea 
acestuia. 
Pentru soluționarea cererii/sesizării formulate de administratorul special Udriste C. C. a fost stabilit termenul de 
judecată în data de 06.10.2020. 
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Din cuprinsul Încheierii de ședință din data de 06.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 1569/122/2019, se reține: 
„Tribunalul rămâne în pronunțare asupra sesizării formulate”. 
De asemenea, din cuprinsul Încheierii de ședință publică din data de 06.10.2020 pronunțată de Tribunalul Giurgiu, 
Secția Civilă, în dosarul nr. 1569/122/2019, se rețin următoarele constatări ale judecătorului-sindic: 
„Va constata emiterea somației privind predarea bunurilor autoturism și mobile, a sumelor de bani în numerar,  arhivei 
contabile și sub avertizarea formulării de plângeri penale, adresată de lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Timișoara către fostul administrator statutar ca fiind făcută cu depășirea atribuțiilor prev. de art. 58 din Legea nr. 
85/2014 și în afara ordinii operațiunilor prev. de art. 146 și urm. din Legea nr. 85/2014.” 
Prin Încheierea de ședință publică din data de 06.10.2020 pronunțată de Tribunalul Giurgiu, Secția Civilă, în dosarul nr. 
1569/122/2019, judecătorul-sindic a dispus: 
„stabilește în sarcina lichidatorului judiciar Consultant Insolvență Timișoara prezentarea unui raport detaliat cu privire 
la preluarea arhivei contabile a societății, urmare a încetării mandatului practicianului în insolvență anterior desemnat, 
cu privire la identificarea altor bunuri în patrimoniul societății și a unor contracte în curs, altele decât cele ce au făcut 
obiectul operațiunilor de lichidare și a verificării de către fostul practician în insolvență, respectiv în condițiile art. 167 
din Legea nr. 85/2014, a raportului final”. 
Menționăm faptul că, Onorata Instanță nu s-a pronunțat cu privire la cererea/sesizarea formulată de administratorul 
special Udriste C. C., nici la termenul de judecată din data de 06.10.2020 și nici la termenul de judecată din data de 
20.10.2020. 
Mai mult decât atât, prin Încheierea de ședință din data de 20.10.2020 emisă în dosarul nr. 1569/122/2019, judecătorul-
sindic în baza art. 167 din Legea nr. 85/2014, a dispus în sarcina lichidatorului judiciar întocmirea raportului final, dată 
fiind şi absenţa resurselor financiare, în averea debitorului, pentru continuarea altor operaţiuni de verificare, publicarea 
raportului şi convocarea creditorilor spre aprobare. 
6. Referitor la apelul formulat de lichidator judiciar împotriva Încheierii de ședință din data de 06.10.2020 pronunțată în 
dosarul nr. 1569/122/2019 
Lichidatorul judiciar a formulat în temeiul dispozițiilor art. 466 și urm. din NCPC coroborat cu art. 46 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, Apel împotriva Încheierii de ședință publică din data de 06.10.2020 pronunțată de Tribunalul 
Giurgiu, Secția Civilă, în dosarul nr. 1569/122/2019, solicitând, în mod respectuos, Onoratei Curți ca prin hotărârea ce o 
veţi pronunţa să dispuneţi admiterea apelului şi schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul respingerii 
constatărilor și dispozițiilor judecătorului-sindic cu privire la somațiile și demersurile efectuate de către lichidatorul 
judiciar Consultant Insolvență SPRL în cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitorului Cricom SRL. 
În ipoteza întocmirii raportului în condițiile art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, acesta va fi însoțit de situații 
financiare finale ce vor evidenția active în valoare totală de 669.817,55 lei existente în averea debitorului Cricom SRL. 
Cu privire la aceste active, conform atribuțiilor expres prevăzute de Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar are obligația 
efectuării tuturor demersurilor în vederea identificării acestora, inventarierii, evaluării și valorificării în procedura de 
faliment a debitorului Cricom SRL, respectiv distribuirii fondurilor obținute către creditori în vederea îndestulării 
creanțelor acestora. 
Având în vedere faptul că, deși apelul formulat de către lichidatorul judiciar a fost înregistrat la dosarul cauzei în data 
de 15.10.2020, nu a fost constituit un dosar asociat aferent, respectiv apelul nu a fost înaintat spre soluționare instanței 
superioare. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 3838/06.11.2020 de înaintare a apelului către instanța 
superioară, prin care a solicitat respectuos, Onoratei Instanțe, înaintarea de urgență a apelului formulat de către 
lichidatorul judiciar al debitorului Cricom SRL impotriva Încheierii de ședința publică din data de 06.10.2020 
pronunțata de Tribunalul Giurgiu, Secția Civilă, în dosarul nr. 1569/122/2019, înregistrat la dosarul cauzei nr. 
1569/122/2019 în data de  15.10.2020, către instanța superioară – Curtea de Apel București, în conformitate cu disp. art. 
234 alin. (2) și (3) Noul Cod de Procedură Civilă. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1569/122/2019/a2 aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a V-a Civilă, până în 
prezent nefiind stabilit primul termen de judecată. 
7. Referitor la contractele în curs de derulare  
7.1. Referitor la Contractul de leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018 
Având în vedere intrarea în procedura de faliment a debitorului Cricom SRL, mandatul administratorului special 
Udriste C. C. a fost redus doar la reprezentarea intereselor asociatului.  
În data de 31.08.2020, administratorul special Udriste C. C. a solicitat prin e-mail comunicat către subscrisa 
următoarele: „Va rog frumos, sa ma ajutati cu transmiterea urmatoarelor documente catre Societatea de Leasing, Impule 
Leasing Romania IFN SA, pentru a putea definitiva procedura de transfer a contractului de leasing de pe SC Cricom 
SRL pe SC Cricom Design Construct SRL. 
 * hotararea adunarii creditorilor in sensul novarii contractului de leasing; 
 * confirmarea judecatorului-sindic cu privire la novatie.”  
Având în vedere faptul că, creditorul Impuls-Leasing România IFN SA nu a depus la dosarul nr. 1569/122/2019, 
respectiv nu a comunicat lichidatorului judiciar nicio solicitare cu privire la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor în vederea aprobării novației Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018, 
lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 2549/17.08.2020 către Impuls-Leasing România IFN SA, prin care a 
solicitat informații privind menținerea/rezilierea Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018 
încheiat între Cricom SRL,  cu sediul social în Satul Crevedia Mare, Comuna Crevedia Mare, jud. Giurgiu, având CUI 
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12867244, înregistrată la ORC sub nr. J52/69/2000 și Impuls – Leasing Romania IFN SA, având ca obiect finanțarea în 
regim de leasing financiar în legătură cu bunul reprezentat de autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune 
Prestige 1.5 DCI 1104WD.  
Prin sesizarea/cererea formulată de Udriste C. C: înregistrată la dosarul cauzei, acesta a solicitat instanței „autorizarea 
trasferului contractului de leasing pentru autoturismul Dacia Duster de la firma Cricom SRL către o altă firmă, precum 
și transferul contractului de telefonie mobilă de la Cricom SRL către Udriste C. C.”.  
Ulterior formulării prezentei sesizări/cereri de către admnistratorul special Udriste C. C., lichidatorului judiciar i-a fost 
comunicat prin e-mail de la reprezentantul Impuls-Leasing România IFN SA Antonescu G. următoarele: 
„Va informam faptul ca  bunul Dacia#Duster#Prestige 1.5 DCI 110 4WD  ce face obiectul contractului de leasing nr 
80109/08.02.2018, incheiat cu Cricom SRL,  nu este recuperat. SC Cricom Design Construct SRL a depus un dosar de 
preluare  a bunului  Dacia#Duster#Prestige 1.5 DCI 110 4WD  ce face obiectul contractului de leasing nr 
80109/08.02.2018, incheiat cu CRICOM SRL. Impuls Leasing Romania IFN SA a aprobat transferul contractului de 
leasing  nr 80109/08.02.2018 de pe SC Cricom SRL pe SC Cricom Design Construct SRL.”  
Astfel, lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail către Impuls-Leasing România IFN SA Adresa nr. 3300/01.10.2020 
prin care comunicat următoarele: 
- Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 15.10.2019 pronunțată de Tribunalul Giurgiu, Secția a 
Civilă în dosarul nr. 1569/122/2019, s-a dispus în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 deschiderea procedurii de faliment 
împotriva societății debitoare Cricom SRL. 
Astfel, în cazul societății Cricom SRL se aplică dispozițiile prevăzute expres de Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
- Având în vedere faptul că, prin răspunsul dumneavoastră comunicat prin e-mail în data de 01.10.2020 cu privire la 
Adresa nr. 2549/17.08.2020, vă exprimați acordul cu privire la transferul Contractului de leasing Contractului de 
Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018 de la Cricom SRL la societatea Cricom Design Construct SRL, 
respectiv tranferul bunului mobil autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD, din 
gestiunea debitorului Cricom SRL, vă comunicăm faptul că, lichidatorul judiciar al debitorului Cricom SRL nu acceptă 
novația Contractului de leasing Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018, întrucât Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență prevede expres la art. 123 alin. (11) DOAR 
următoarele două soluții: 
• Recuperarea bunului ce face obiectul contractului de leasing de către finanțator, în speță Impuls-Leasing România IFN 
SA, stabilirea valorii de piață a bunului recuperat, respectiv ajustarea creanței înscrise în tabelul de creanțe; 
• Transferul proprietății bunului ce face obiectul contractului de leasing de la finanțator către debitor, în speță către 
societatea debitoare Cricom SRL. 
- În aceasta situație, lichidatorul judiciar a solicitat creditorului Impuls-Leasing România IFN să exprime acordul expres 
și să opteze pentru una dintre următoarele variante prevăzute de disp. art. 123 alin. (11) din Legea nr. 85/2014:   
a) transferul proprietății asupra bunului mobil ce face obiectul contractului de leasing – autoturismul marca Dacia, 
model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD către debitorul Cricom SRL, caz în care Impuls-Leasing Romania 
IFN SA dobândește o ipotecă legală asupra acestui bun, având rang egal cu cel al operațiunii de leasing, și este 
înregistrat la masa credală, conform ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3, cu contravaloarea ratelor și 
accesoriilor restante facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate, în 
temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăși valoarea de piață a bunurilor, stabilită de un evaluator 
independent, potrivit prevederilor art. 61; 
b) recuperarea bunului mobil ce face obiectul material al contractului de leasing, iar Impuls-Leasing Romania IFN SA 
este înscris în tabelul de creanțe potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, cu contravaloarea ratelor și accesoriilor restante 
facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în temeiul contractului de 
leasing minus valoarea de piață a bunului mobil recuperat, stabilită de un evaluator independent, potrivit prevederilor 
art. 61.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, creditorul Impuls-Leasing Romania IFN SA nu a comunicat 
lichidatorului judiciar dacă își exprimă acordul pentru recuperarea bunului mobil sau pentru trasferul proprietății asupra 
bunului mobil către societatea debitoare Cricom SRL, în conformitate cu disp. art. 123 alin. (11) din Legea nr. 85/2014. 
Creditorul Impuls-Leasing Romania IFN SA a confirmat primirea adresei nr. 3300/01.10.2020, comunicând 
următoarele: „Asteptam instructiuni privind derularea in viitor a  acestui contract de  leasing. Momentan acesta este in 
functiune.”  
În ipoteza în care creditorul Impuls-Leasing Romania IFN SA va exprima în mod expres acordul în vederea recuperării 
bunului mobil ce face obiectul contractului de leasing, este necesară stabilirea valorii de piață a bunului mobil recuperat 
– autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD, de către un evaluator independent, în 
conformitate cu disp. art. 61 din Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 61 din Legea nr. 85/2014, desemnarea evaluatorului reprezintă o atribuție a lichidatorului judiciar, 
respectiv numirea și stabilirea remunerației evaluatorului va fi supusă aprobării adunării creditorilor. 
Având în vedere faptul că, în prezent debitorul Cricom SRL nu dispune de fonduri, evaluarea bunului mobil se poate 
face și pe cheltuiala creditorului Impuls-Leasing Romania IFN SA, cu acordul acestuia. 
De asemenea, menționăm faptul că, conform disp. art. 159 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin Planul de distribuire 
între creditori nr. 205/11.06.2020 publicat în BPI nr. 9418/11.06.2020 întocmit de către lichidatorul judiciar provizoriu 
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C.I.I. Ene M., a fost distribuită către creditorul Impuls Leasing România INF SA suma de 2.861,83 lei, obținută din 
valorificarea unui alt bun mobil din averea debitorului Cricom SRL. 
Având în vedere că au rămas doar câteva rate de plătit, lichidatorul judiciar consideră ca fiind neoportună novația 
Contractului de leasing Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018 de la Cricom SRL la 
societatea Cricom Design Construct SRL – o altă societate administrată de către dl. Udriste C. C., respectiv tranferul 
bunului mobil autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD, din gestiunea debitorului 
Cricom SRL către o altă firmă a dl. Udriste C. C., în special pe fondul ascunderii de către acesta a activelor din averea 
debitorului Cricom SRL de la urmărirea creditorilor și a utilizării în continuare în interesul personal a bunului mobil ce 
face obiectul contractul de leasing încheiat pe numele persoanei juridice falite Cricom SRL. 
Decizia managerială a lichidatorului judiciar a fost de a nu accepta novația Contractului de Leasing financiar nr. 80109 
din data de 08.02.2018 pe o altă societate administrată de Udriste C. C.. 
Măsura lichidatorului judiciar a fost publicată în cuprinsul Raportului de activitate detaliat întocmit în conformitate cu 
dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 06.10.2020, nr. 3431/09.10.2020 
depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16904 din data de 12.10.2020. 
Măsura lichidatorului judiciar nu a fost contestată în conformitate cu disp. art. 59 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014, 
de către niciunul dintre subiectele de drept îndreptățite să o conteste. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cricom SRL 
în data de 17.11.2020, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Exprimarea unei opinii cu privire la novația cu titlu gratuit a Contractului de leasing financiar nr. 80109 din data 
de 08.02.2018 încheiat între societatea debitoare Cricom SRL și Impuls – Leasing Romania IFN SA, către o societate 
administrată tot de fostul administrator statutar Udriste C.C. - Cricom Design Construct SRL”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor SC Cricom SRL din data de 17.11.2020, ora 09:00, a fost publicat în 
BPI nr. 19157/11.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/11/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Cricom-SRL-in-data-de-
17.11.2020.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Cricom SRL din data 
de 19.10.2020, nr. 3867/10.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19132/11.11.2020 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Cricom-SRL-din-17.11.2020.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 3937/17.11.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Cricom SRL din data 
de 17.11.2020, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 71,046% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Cricom SRL nr. 2528/14.08.2020 publicat în BPI nr. 13411/17.08.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor 
NU APROBĂ novația cu titlu gratuit a Contractului de leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018 încheiat între 
societatea debitoare Cricom SRL și Impuls – Leasing Romania IFN SA, către o societate administrată tot de fostul 
administrator statutar Udriste C.C. - Cricom Design Construct SRL. 
Procesul-verbal nr. 3937/17.11.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Cricom SRL din data de 
17.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19552/17.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-SC-Cricom-SRL-din-data-de-17.11.2020.pdf. 
7.2. Referitor la Contractul Vodafone România seria VDFGBM nr. 2376550 încheiat la data de 28.12.2018 
Administratorul special Udriste C. C. a solicitat prin Sesizarea înregistrată la dosarul cauzei , transferul contractului de 
telefonie mobilă pe numele acestuia, anexând respectivei sesizări Contractul Vodafone România seria VDFGBM nr. 
2376550 încheiat la data de 28.12.2018 
Menționăm faptul că, administratorul special Udriste C. C. nu a comunicat lichidatorul judiciar contractul menționat. 
Cu privire la transferul contractului de telefonie mobilă, solicitat a fi autorizat de către judecătorul-sindic de către 
administratorul special Udriste C. C. prin Sesizarea înregistrată la dosarul cauzei, menționăm faptul că, administratorul 
special Udriste C. C. nu a comunicat lichidatorul judiciar contractul menționat. 
Având în vedere intrarea în procedura de faliment a debitorului Cricom SRL, lichidatorul judiciar apreciază ca fiind 
neoportună menținerea unui contract de telefonie mobilă încheiat de către debitorul Cricom SRL, mai mult decât atât, 
este inadmisibil ca acest contract înregistrat pe numele persoanei juridice Cricom SRL să fie menținut prin plățile făcute 
de către administratorul special, fără avizul lichidatorului judiciar. 
Astfel, în conformitate cu disp. art. 64 lit. e) și art. 123 alin. (1) teza a III-a din Legea nr. 85/2014 din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 3771/02.11.2020 către Vodafone Romania SA, prin care a 
notificat cu privire la denunțarea Contractului Vodafone Romania seria VDFGBM nr. 2376550, cod GBMBB405, 
încheiat în data de 28.12.2018, precum și orice angajamentele de plată lunare încheiate între debitoarea SC CRICOM 
SRL în calitate de client/beneficiar și SC Vodafone Romania SA, având în vedere că menținerea  acestei  relații 
comerciale este deficitară societății SC Cricom SRL, respectiv serviciile de telefonie nu sunt utilizate în interesul 
persoanei juridice Cricom SRL, ci în interesele personale ale fostului administrator al societății.  
8. Referitor la disp. art. 167 din Legea nr. 85/2014  
Conform disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014:  
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„(1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul judiciar va supune judecătorului-sindic un 
raport final însoțit de situațiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor și debitorului 
prin publicare în BPI.” 
Deși în dispozitivul Încheierii de ședință din data de 06.10.2020 și a Încheierii de ședință din data de 20.10.2020, 
judecătorul-sindic a dispus în sarcina lichidatorului judiciar întocmirea raportului final în temeiul disp. art. 167 din 
Legea nr. 85/2014, având în vedere stadiul actual al procedurii de faliment a debitorului Cricom SRL, respectiv 
necesitatea recuperării următoarelor active ascunse de la urmărirea creditorilor de către administratorul Udriste C. C.: 
• Generator curent KDE6700TA (nr. inventar 11) – 5.322,58 lei; 
• GSH 27 VC – PICAMAR (nr. înventar 13) – 6.088,71 lei; 
• schela mobilă second hand hMAX de lucru 8.5 M (nr. inventar 17) – 5.268,00 lei; 
• mobilier – rafturi magazin  (nr. inventar 9) – 6.641,28 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 10) – 3.997,58 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 6) – 3.997,58 lei; 
• Creanțe nerecuperate de la clienți – 8.481,57 lei; 
• Creanțe nerecuperate de la debitor diverși – 118.823,04 lei; 
• Numerar în casierie – 511.197,21 lei, 
lichidatorul judiciar consideră că nu sunt incidente disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, întrucât nu toate 
bunurile din averea debitorului au fost lichidate.  
9. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment, sunt în 
cuantum de 93,38 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007144 29.06.2020 7.32 lei 
comunicare notificare către administratorul special Udriste C. 

C. 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00007143 29.06.2020 7.10 lei comunicare notificare către debitor 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1468851 18.08.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații nr. 
1468851/18.08.2020 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00007733 19.08.2020 7.32 lei 
comunicare somație către administratorul special Udriste C. 

C. 

5 C.N. Poșta Română SA 
CNPRCOMaaa/ 

4032466 
21.08.2020 12.00 lei 

comanicare somații către Aproma Impex SRL și Izosmart 
SRL 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00008204 04.09.2020 7.32 lei 
comunicare somație către administratorul special Udriste C. 

C. 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00009098 30.09.2020 10.92 lei comunicare răspuns la sesizare către administratorul special 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00009097 30.09.2020 10.70 lei comunicare răspuns la sesizare către Tribunalul Giurgiu 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00010683 06.11.2020 10.70 lei 
comunicare plângere penală către Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Giurgiu 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură  
93.38 lei 

 
10.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL conform Deciziei publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 7243/12.05.2020, creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, deținând un procent 
total de 71,05% din valoarea totală a creanțelor înscrise la masa credală a debitorului SC Cricom SRL - onorariu lunar 
de 298 lei exclusiv TVA/lună și un onorariu de succes de 1% din sumele atrase în contul unic al lichidării, exclusiv 
TVA. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
11. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea continuării procedurii de faliment, respectiv în vederea recuperării bunurilor, a creanțelor și a numerarului din 
casieria debitorului Cricom SRL, soluționarea dosarului nr. 1569/122/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a 
răspunderii administratorului Udriste C. C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d) și e) din Legea nr. 85/2014, respectiv 
soluționarea plângerii penale nr. 3577/21.10.2020 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, formulată 
împotriva administratorului dl. Udriste C. C. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) 
din Legea nr. 129/2019, și 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.  


