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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 4080 Data emiterii: 27.11.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 90/116/2020; Tribunalul Călărași, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Cornelia 
Iordache. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Călărași, str. București, nr. 106, C.P. 910068, jud. Călărași. 
3. Debitor: Gela Textil Conf SRL, cod de identificare fiscală: 36661771; Sediul social: Călărași, str. Prelungirea 
București, camera 2, bl. I39,sc. 1, parter, ap. 2, jud. Călărași; Număr de ordine în registrul comerţului J51/500/2016. 
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 Gela Textil Conf SRL, conform 
Sentinței civile nr. 97/2020 din data de 15.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, 
Secţia Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport 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 Gela Textil Conf SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Gela Textil Conf SRL 

Număr dosar 90/116/2020, Tribunalul Călărași, Secţia Civilă 
Judecător sindic Cornelia Iordache 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Gela Textil Conf SRL 
1. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. c din Legea nr. 85/2014. În baza art. 145 alin. (1) lit. A pct. c din Legea 
nr. 85/2014, prin Sentința civilă nr. 97/2020 din data de 15.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către 
Tribunalul Călărași, Secția Civilă, s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Gela Textil Conf SRL. În baza art. 145 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare Gela Textil Conf SRL și ridicarea dreptului de 
administrare și dreptului de a dispune de bunurile sale. Desemnează lichidator judiciar provizoriu până la confirmarea 
sau înlocuirea sa de către adunarea creditorilor pe Consultant Insolvență SPRL, cu onorariul de 3000 lei și onorariu de 
succes de 1%, având în vedere Decizia nr. 5533/22.06.2020 emisă de D.G.R.F.P. Ploiești prin A.J.F.P. Călărași, sub 
condiția justificării cheltuielilor. 
2. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu disp. art. 146 
alin. (1) coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat debitorului SC Gela Textil Conf SRL la sediul social din Călărași, str. Prelungirea București, nr. 32, 
camera 2, bl. I 39, sc. 1, etaj parter, ap. 2, jud. Călărași, notificarea nr. 2951/16.09.2020, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. VA39996847790;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dl. Tudor D. P., la adresa de domiciliu, notificarea nr. 
2953/16.09.2020 și somația nr. 2954/16.09.2020 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
VA39996647800; 
- a comunicat unicului creditor însris la masa credală Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, notificarea 
privind intrarea în procedura de faliment a debitorului Gela Textil Conf SRL nr. 2956/16.09.2020 prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39870311310 și prin e-mail. 
Notificarea privind intrarea debitorului SC Gela Textil Conf SRL în procedura de faliment nr. 2949/16.09.2020 a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15116/16.09.2020, precum şi în ziarul Național din data de 
17.09.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Notificare-privind-intrarea-
in-faliment-a-debitorului-SC-Gela-Textil-Conf-SRL.pdf.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Călărași notificarea privind intrarea în procedura de faliment a debitorului SC Gela Textil Conf 
SRL nr. 2957/16.09.2020 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
În vederea obținerii de informații suplimentare necesare analizei amănunțite a activității debitorului SC Gela Textil 
Conf SRL, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la transmiterea adresei nr. 2958/16.09.2020 
către fostul administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Rusu G. G., solicitând „comunicarea, cât de curând 
posibil, […] a tuturor documentelor privind debitorul SC Gela Textil Conf SRL […]”. 
Adresa nr. 2958/16.09.2020 transmisă către fostul administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Rusu G. G. a 
fost comunicată prin poștă cu confirmare de primire cu conținut declarat nr. AR39870311320 și prin e-mail.  
Administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Rusu G. G. a comunicat prin e-mail în data de 
21.09.2020 următoarele: „[…] Va atasez raportul de cauze, tabelul definitiv, declaratia de creante a AJFP Calarasi si 
registrul imobilizarilor la data de 29.02.2020. Actele financiar-contabile au ramas la sediul debitoarei. Nu au fost 
inregistrate alte creante dupa deschiderea procedurii de insolventa..” 
3. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014 
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Având în vedere dispozițiile Sentinței civile 97/2020 din data de 15.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de 
către Tribunalul Călărași, Secția Civilă, lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a 
Creditorilor, publicând o dublă convocare: 
Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor convocată la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 25.09.2020, ora 09:00, având ca ordine de zi: 
 „(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 97/2020 din data de 15.09.2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând în onorariul lunar de 300 lei 
(exclusiv TVA) și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), 
conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 25.09.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 02.10.2020, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din notificarea privind intrarea debitorului SC 
Gela Textil Conf SRL în procedura de faliment nr. 2949/16.09.2020 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 15116/16.09.2020 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/09/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-SC-Gela-Textil-Conf-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 3104/25.09.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Gela Textil Conf SRL 
din data de 25.09.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Gela Textil Conf SRL nr. 163/19.05.2020 publicat în BPI nr. 7561/20.05.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 
97/2020 din data de 15.09.2020. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Gela Textil Conf SRL nr. 163/19.05.2020 publicat în BPI nr. 7561/20.05.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând în onorariul lunar de 300 lei (exclusiv 
TVA) și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform 
prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.09.2020, respectiv îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art. 57 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind voturi din partea creditorilor 
ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Gela Textil Conf SRL nr. 163/19.05.2020 publicat în BPI nr. 7561/20.05.2020, lichidatorul 
judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.10.2020, la ora 09:00, cu aceeași ordine 
de zi. 
Procesul-verbal nr. 3104/25.09.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 15871/28.09.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/09/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorului-SC-Gela-Textil-Conf-SRL-din-data-de-
25.09.2020.pdf. 
4. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. În urma demersurilor efectuate de către 
lichidatorul judiciar conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 97/2020 din data de 15.09.2020 pronunţată de către 
Tribunalul Călărași, Secția Civilă, în dosarul nr. 90/116/2020, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitoarei 
următoarele cereri de admitere a creanțelor: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. Eroii Revoluției 22 
Decembrie 1989, nr. 6-8, jud. Călărași, din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, a formulat 
Cerere suplimentară de admitere a creanțelor în tabelul suplimentar al creanțelor, pentru debitele datorate de debitorul 
Gela Textil Conf SRL bugetului general consolidat al statului în valoare de 24.271 lei, reprezentând creanțe născute 
după data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
În conformitate cu disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorului 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași cu privire la neînscrierea în tabelul suplimentar a creanței în sumă 
de 5.149 lei reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, respectiv obligații accesorii, care nu pot fi înscrise în 
tabelul de creanțe conform art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014, respectiv a notificat creditorul cu privire la 
înscrierea în Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Gela Textil Conf SRL, a creanței 
bugetare născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență în valoare de 19.122,00 lei.  
Notificarea nr. 3728/28.10.2020 a fost comunicată către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Călărași prin e-mail, cu confirmare de primire.  
2. Enel Energie SA, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12303/2007, CUI 
22000460, cu sediul social în București, str. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 5, cam. 5.3, Sector 3 și sediul procesual ales în 
București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Clădirea C3, etaj 7, Sector 2, reprezentată prin Ovidiu Sperilă și Asociații – 
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Societate civilă de avocați, a formulat cerere de înscriere a creanței în valoare de 2.763,44 lei reprezentând 
contravaloare energiei electrice conform facturilor fiscale: 
- factura fiscală nr. 20EI06340518 emisă la data de 03.07.2020 și scadentă la data de 01.10.2020 în valoare de 2.764,68 
lei (perioada de facturare 01.05.2020 – 02.06.2020), debit restant neachitat în valoare de 2.746,61 lei; 
- factura fiscală nr. 20EI07100957 emisă la data de 24.07.2020 și scadentă la data de 22.10.2020 în valoare de 10,50 lei, 
debit restant neachitat în valoare de 10,50 lei; 
- factura fiscală nr. 20EI07086162 emisă la data de 24.07.2020 și scadentă la data de 22.10.2020 în valoare de 6,33 lei, 
debit restant neachitat în valoare de 6,33 lei. 
În temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. [...]”, lichidatorul judiciar a înscris creanța în valoare de 2.763,44 lei a creditorului Enel 
Energie SA în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Gela Textil SRL, aceasta 
reprezentând creanță chirografară născută după data deschiderii procedurii generale de insolvență. 
Urmarea analizei cererilor de admitere a creanțelor, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare a creanţelor 
declarate împotriva averii debitorului SC Gela Textil Conf SRL nr. 3715/28.10.2020, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei, pubicat în BPI nr. 18239/29.10.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-SC-Gela-Textil-Conf-
SRL.pdf 
De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe împotriva averii debitorului SC Gela Textil 
Conf SRL nr. 3717/28.10.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 18298/29.10.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Tabel-suplimentar-
de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Gela-Textil-Conf-SRL.pdf. 
Conform Tabelului suplimentar de creanțe împotriva averii debitorului SC Gela Textil Conf SRL nr. 3717/28.10.2020 
pubicat în BPI nr. 18298/29.10.2020, au fost înscrise creanțe născute după data deschiderii procedurii insolvenței în 
valoare totală de 21.885,44 lei. 
5. Referitor la disp. art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că, împotriva tabelului suplimentar 
de creanțe nu au fost formulate contestații, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Gela Textil Conf SRL nr. 3859/10.11.2020, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei, pubicat în BPI nr. 19103/11.11.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Tabel-definitiv-consolidat-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-
SC-Gela-Textil-Conf-SRL.pdf. 
6. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. De la data desemnării subscrisei în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului Gela Textil Conf SRL – 15.09.2020, au fost întocmite următoarele rapoarte de activitate: 
- 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 Gela Textil Conf SRL nr. 3324/05.10.2020, pentru termenul de 
lunar din data de 06.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 16510/06.10.2020 şi afișat pe site-ul 
subscrisei la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-activitate-SC-Gela-Textil-
Conf-SRL-termen-lunar-06.10.2020.pdf; 
- 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 Gela Textil Conf SRL nr. 3774/02.11.2020, pentru termenul de 
lunar din data de 03.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 18470/02.11.2020 şi afișat pe site-ul 
subscrisei la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-activitate-SC-Gela-Textil-
Conf-SRL-termen-lunar-03.11.2020.pdf 
7. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului. Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul 
Tudor D. P., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 21.09.2020, la ora 13:00.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3016/21.09.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 3012/21.09.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Călărași, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Călărași 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. 30110/21.09.2020 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oltenița, după denumirea Gela 
Textil Conf SRL, CUI 36661771, nu au fost identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 47324/21.09.2020 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași, după denumirea Gela 
Textil Conf SRL, CUI 36661771, nu au fost identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile. 
Lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 3013/21.09.2020 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului județului Călărași, prin care am solicitat să 
comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-
autovehicule.  
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Până la data prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au comunicat un răspuns la solicitările 
lichidatorului judiciar.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind intrarea în faliment a debitorului SC 
Gela Textil Conf SRL nr. 3015/21.09.2020 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA, Banca 
Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - 
sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank 
România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank 
Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank 
SA; Idea Bank.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Gela Textil Conf SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania; Banca Comercială 
Română; Eximbank SA, Idea Bank; Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și 
validare date; Patria Bank SA; Garanti Bank; Idea Bank; Banca Leumi Romania; Intesa Sanpaolo Bank; Vista Bank; 
Porshe Financie Group Romania.  
Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea administratorului dl. Tudor D. P. în vederea prezentării acestuia la 
sediul social al debitorului pentru efectuarea inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 
85/2014. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4106/02.12.2020, în averea debitorului au fost identificate următoarele 
bunuri mobile: Generator cu 2 mese de călcat – 1 buc; Mașină de cusut nasturi Maqi LS-T373 – 1 buc; Generator 
Batistella Plutone cu 2 fiare – 1 buc; Masă de călcat Nettuno 98 cu manecar – 1 buc; Generator Conel 2F – 1 buc; Presa 
Termocolat Japsew (J-SR-600) – 1 buc; Masă de călcat Nettuno 98 cu manecar – 1 buc; Masă de călcat Nettuno 98 cu 
manecar – 1 buc; Generator Battistella Plutone cu 2 fiare – 1 buc; Masă de călcat Nettuno 98 cu manecar – 1 buc; 
Generator Comel 2 posturi – 1 buc. 
În vederea evaluării bunurilor mobile identificate în patrimoniul debitorului SC Gela Textil Conf SRL, lichidatorul 
judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse 
aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
De asemenea, anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru 
ANEVAR, în vederea evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost trimis spre publicare în ziarul Național din data de 
03.12.2020. 
8. 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 92,64 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 20568 17.09.2020 61.26 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului 

în ziarul Național din data de 17.09.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00008583 16.09.2020 15.60 lei 
comunicare notificări privind intrarea în procedura de faliment 

către A.J.F.P. Călărași și fostul administrator judiciar 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00008584 16.09.2020 15.78 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către debitor 

și administrator 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura de faliment 
92.64 lei 

 
9. Referitor la situația onorariilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL conform Sentinței civile nr. 97/15.09.2020 pronunțată de 
Tribunalul Călărași, Secția Civilă în dosarul nr. 90/116/2020, este de 3000 lei și onorariu de succes de 1% din sumele 
distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului Gela Textil Conf SRL din data de 25.09.2020, este de 300 lei (exclusiv TVA)/lună și procentul de 1% din 
sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF 
nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
De asemenea, a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 1392/02.12.2020, având ca obiect inventarierea și 
inspecția efectuată de către Buzoianu B. I. PFA în vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului, fiind 
suportat costul de 300 lei. 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
inventarierii, evaluării și valorificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar 
în conformitate cu disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere disp. art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014, respectiv hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Gela Textil Conf SRL din data de 25.09.2020, consemnată în cadrul procesului-verbal nr. 
3104/25.09.2020 publicat în BPI nr. 15871/28.09.2020, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, confirmarea în 
calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gela Textil Conf SRL a societății profesionale de practicieni în 
insolvență desemnată de adunarea creditorilor Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. 
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Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată 
prin asociat coordonator ec. Popescu G. și confirmarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
constând în onorariul lunar de 300 lei (exclusiv TVA) și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul 
onorariului de succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile 
de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


