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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 3676 din data de 26.10.2020 

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, comunică: Raport 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 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport 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. 

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 nr. 3154/29.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16003/29.09.2020.  

Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport de activitate. 

II. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei 

Conform dispozițiilor instanței din Încheierea din 02.07.2020 pronunțată în dosarul 2718/115/2015 aflat pe rolul 

Tribunalului Caraș-Severin, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea următoarelor ședințe de licitație conform 

Codului de procedură civilă, pentru bunurile:  

1.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; 

2. 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. Betonieră, model 500 R, identificat prin capacitate nominala 500 l, capacitate efectiva 330 l, 1.1 kw/3380 V, greutate 

max admisa 500 kg; 

4. 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. 

-În data de 06.08.2020, 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: 

 la sediul ales al lichidatorului judiciar: 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; 

 BPI nr. 12215 din 23.07.2020; 

 Tribunalul Caraș-Severin: 

 trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

 în cotidianul Național din 24.07.2020. 

Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 2210 / 23.07.2020, conf. art. 

759 C.proc.civ, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 2209 / 23.07.2020, conf. art. 758 

C.proc.civ.  

La termenul din 06.08.2020 nu s-a prezentat niciun cumpărător, astfel că lichidatorul judiciar a procedat la organizarea 

unei alte ședințe de licitație pentru data de 25.08.2020.  

-În data de 25.08.2020, 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: 

 la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
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 pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.okazii.ro; 

 BPI nr. 13571 din 19.08.2020; 

 Tribunalul Caraș-Severin: 

 trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

 în cotidianul Național din 20.08.2020. 

Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 2573 / 19.08.2020, conf. art. 

759 C.proc.civ, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 2572 / 19.08.2020, conf. art. 758 

C.proc.civ.  

La termenul din 25.08.2020 s-a prezentat un singur ofertant, în persoana dnei Botoș M.I., care a care a depus oferta de 

cumpărare nr. 324 din data de 25.08.2020 şi a achitat cauţiunea în cuantum de 395 lei, conform OP nr. PD28326387 din 

25.08.2020, în contul RO70CECECS0201RON0026372, deschis la CEC Bank pe numele debitoarei SC A.C.M. Zarco 

SRL, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunul mobil 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 maneta, rezervor motor 6,5 l, rezervor apă 25 l, greutate 135 kg, la prețul de 685,50 

EURO exclusiv TVA, la cursul BNR al EURO de 1EURO = 4,8402 lei, la data efectuării plății (25.08.2020), respectiv 

3.3317,96 lei exclusiv TVA și 3.948,37 lei inclusiv TVA. 

Diferenţa de preţ pentru bunurile mobile adjudecate, în valoare de 3.553,37 lei a fost achitată integral conform ordinului 

de plată nr. 28346577 din 27.08.2020, astfel că dna Botoș M.I. a fost declarată adjudecatar, conform Certificatului de 

cumpărare / adjudecare mobiliară nr. 2725 din 31.08.2020. 

-În data de 10.09.2020, 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: 

 la sediul ales al lichidatorului judiciar: 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; 

 BPI nr. 14356 din 03.09.2020; 

 Tribunalul Caraș-Severin: 

 trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

 în cotidianul Național din 04.09.2020. 

Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 2758 / 03.09.2020, conf. art. 

759 C.proc.civ, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 2757 / 03.09.2020, conf. art. 758 

C.proc.civ.  

La termenul din 10.09.2020 s-au prezentat următorii ofertanți: 

- SC TOIE-TRANS SRL, cu sediul în Sat Liebling, nr. 906, Comuna Liebling, Județul Timiș, având CUI 35671904 și 

nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J35/465/18.02.2016, reprezentată prin administrator TOIE P.-A., care a 

depus oferta de cumpărare nr. 2898 din data de 10.09.2020 şi a achitat cauţiunea în cuantum de 5.700,00 lei, conform 

OP din 04.09.2020, în contul RO70CECECS0201RON0026372, deschis la CEC Bank pe numele debitoarei SC A.C.M. 

Zarco SRL, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunul mobil 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, scos la licitație la 

prețul de 9.500,00 EURO exclusiv TVA, la cursul BNR al EURO de 1EURO = 4,8590 lei, la data efectuării plății 

(09.09.2020), respectiv 46.160,05 lei exclusiv TVA și 54.931,00 lei inclusiv TVA;  

- ȚOGOREAN P., care a depus oferta de cumpărare nr. 2899 din data de 10.09.2020 şi a achitat cauţiunea în cuantum 

de 5.000,00 lei, conform OP din 10.09.2020 (ID tranzacție 251020598), în contul RO70CECECS0201RON0026372, 

deschis la CEC Bank pe numele debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire al 

licitației pentru bunul mobil 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, scos la licitație la prețul de 9.500,00 EURO exclusiv TVA, la cursul BNR al 

EURO de 1EURO = 4,8590 lei, la data efectuării plății (09.09.2020), respectiv 46.160,05 lei exclusiv TVA și 54.931,00 

lei inclusiv TVA;  

- SC UDV DANROX SRL, cu sediul în Municipiul Zalău, Strada Lupului, nr. 22, Județul Sălaj, având CUI 35849050 și 

nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J31/198/23.03.2016, reprezentată prin administrator UNGURUSAN D.-V., 

care a depus oferta de cumpărare nr. 2900 din data de 10.09.2020 şi a achitat cauţiunea în cuantum de 4.600,00 lei, 

conform OP nr. 15 din 10.09.2020, în contul RO70CECECS0201RON0026372, deschis la CEC Bank pe numele 

debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunul mobil 

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, scos la licitație la prețul de 9.500,00 EURO exclusiv TVA, la cursul BNR al EURO de 1EURO = 4,8590 lei, la 

data efectuării plății (09.09.2020), respectiv 46.160,05 lei exclusiv TVA și 54.931,00 lei inclusiv TVA; 
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S-a constatat faptul că SC UDV DANROX SRL a achitat cauţiunea în cuantum de 4.600,00 lei, conform OP nr. 15 din 

10.09.2020, cauțiunea minimă fiind de 10% din pretul de valorificare respectiv 950 euro respectiv 950 euro X 4,8590 = 

4.616,lei.  

Ofertantul UDV DANROX SRL a depus diferența de 20 lei în contul ACM ZARCO SRL LA Banca Transilvania SA 

cu chitanța depunere numerar 58970 / 10.09.2020, îndeplinindu-se astfel condițiile de participare la licitație, respectiv 

plata cauțiunii în cuantum de 4.620 lei, minimul calculat fiind de 4.616 lei. 

-SC SPYRYDEM INSTAL SRL, cu sediul în Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeștii de Târg, Strada Principală, nr. 

317, Județul Prahova, având CUI 41093031 și nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J29/1749/10.05.2019, 

reprezentată prin administrator CIOBANU C., care a depus oferta de cumpărare nr. 2901 din data de 10.09.2020 şi a 

achitat cauţiunea în cuantum de 4.700,00 lei, conform OP nr. 26 din 10.09.2020, în contul 

RO70CECECS0201RON0026372, deschis la CEC Bank pe numele debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL, o garanție 

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunul mobil 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, scos la licitație la prețul de 9.500,00 

EURO exclusiv TVA, la cursul BNR al EURO de 1EURO = 4,8590 lei, la data efectuării plății (09.09.2020), respectiv 

46.160,05 lei exclusiv TVA și 54.931,00 lei inclusiv TVA.  

Conform Procesului verbal de licitație nr. 2888 din 10.09.2020 și a Certificatului de adjudecare nr. 2979 / 17.09.2020, a 

fost declarat adjudecatar pentru bunul mobil 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, SC UDV DANROX SRL, cu sediul în Municipiul Zalău, Strada Lupului, 

nr. 22, Județul Sălaj, având CUI 35849050 și nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J31/198/23.03.2016, 

reprezentată prin administrator UNGURUSAN DAN-VASILE, la prețul de 10450 EURO (exclusiv TVA).  

Diferenţa de preţ pentru bunurile mobile adjudecate, în valoare de 55.804,09 lei a fost achitată integral conform 

ordinelor de plată din 10.09.2020 (4.600 lei + 20 lei), ordinului de plată din 14.09.2020 (54.931 lei) și din 17.09.2020 

(873,09 lei), astfel că SC UDV DANROX SRL a fost declarat adjudecatar, conform Certificatului de cumpărare / 

adjudecare mobiliară nr. 2979 din 17.09.2020.  

-În data de 29.09.2020, 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: 

 la sediul ales al lichidatorului judiciar: 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; 

 BPI nr. 15229 din 17.09.2020; 

 Tribunalul Caraș-Severin: 

 trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

 în cotidianul Național din 16.09.2020. 

Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 2960 / 16.09.2020, conf. art. 

759 C.proc.civ, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 2959 / 16.09.2020, conf. art. 758 

C.proc.civ.  

La termenul din 29.09.2020 nu s-a prezentat niciun cumpărător, astfel că lichidatorul judiciar a procedat la organizarea 

unei alte ședințe de licitație pentru data de 19.10.2020. 

-În data de 19.10.2020, 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: 

 la sediul ales al lichidatorului judiciar: 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; 

 BPI nr. 16477 din 06.10.2020; 

 Tribunalul Caraș-Severin: 

 trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

 în cotidianul Național din 06.10.2020. 

Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 3334 / 05.10.2020, conf. art. 

759 C.proc.civ, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 3333 / 05.10.2020, conf. art. 758 

C.proc.civ.  

La termenul din 19.10.2020 nu s-a prezentat niciun cumpărător, astfel că lichidatorul judiciar a procedat la organizarea 

unei alte ședințe de licitație pentru data de 03.11.2020. 

III.  Referitor la situația onorarilor persoanelor de specialitate 

Situația onorariilor datorate până la data prezentului raport de activitate de către debitorul SC A.C.M. Zarco SRL se 

prezintă astfel: 

-retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (perioada 01-31.10.2020 aferentă procedurii de faliment, onorariu de 

1.500 lei/lună + TVA, aprobat conform Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 02.04.2019) achitat 

integral la data prezentului raport de activitate. 
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IV. Referitor la dosarul asociat  2718/115/2015/a12 

Creditorul Botoş M.I. a formulat contestație împotriva măsurilor lichidatorului judiciar prezentate în cadrul cu privire 

raportului de activitate nr. 891/18.03.2020, publicat în BPI nr. 5312/18.03.2020, cu privire la: 

-admiterea în parte a cererii formulate de către dna. Botoş M.I. nr. 23/21.01.2020, prin intermediul căreia a solicitat 

înscrierea în tabelul creditorilor întocmit împotriva averii debitoarei  SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment a sumei de 

49.956 lei, "la ordinea prevăzută de art. 161 alin. 1, punctul 3 din legea nr. 85/2014."; 

-respingerea cererii de compensare nr. 26/21.01.2020, prin intermediul căreia a solicitat compensarea debitului total de 

213.541,51 lei (provenit din Decizia nr. 946/2019 pronunțată în dosarul 2718/115/2015/a3 de către Curtea de Apel 

Timișoara - 67.347 lei, respectiv din Sentința Civilă nr. 235/18.07.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în 

dosarul 2718/115/2015/a8 – 146.194,51 lei) cu următoarele sume: 

- suma înscrisă în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL – 

în faliment în grupa 6 – Creanțe subordonate, în cuantum de 609.686,37 lei; 

-suma solicitată a fi înscrisă prin intermediul cererii de admitere a creanței nr. 23/21.01.2020, depusă în aceeași zi. 

 Cauza face obiectul dosarului nr. 2718/115/2015/a12, iar primul termen de judecată a fost stabilit în data de 

04.06.2020, dată la care s-a amânat pentru data de 02.07.2020, încuviințând cererea de amânare a judecării cauzei 

formulată de contestatoarea Botoş M.I. în vederea studierii întâmpinării si formulării apărării. 

Lichidatorul judiciar reprezentat convențional de către Cabinet Individual de Avocat „Duțulescu Leonard”, a formulat 

întâmpinare faţă de contestaţia formulată de către creditorul Botoş M.I. solicitând Onoratei Instanţe ca prin hotărârea ce 

o va pronunţa să dispună: 

-respingerea contestaţiei ca neîntemeiată; 

-obligarea contestatoarei la plata către debitoarea SC A.C.M. Zarco SRL cheltuielilor de judecată ocazionate cu 

prezentul demers judiciar. 

Următoarele termene dispuse în cauză au fost la data de 10, respectiv 24.09.2020, când faţă de complexitatea cauzei, în 

vederea studierii materialului probator, s-a amânat pronunţarea hotărârii la data de 29 septembrie 2020. 

La termenul din 29.09.2020, a fost respinsă contestaţia formulată de către contestatoarea Botoş M. I. împotriva 

Raportului de activitate nr. 891/18.03.2020 întocmit de practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL , în 

calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC ACM Zarco SRL. 

V. Referitor la dispozițiile art. 160 și art. 161  din Legea 85/2014 

Lichidatorul judicar a întocmit Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind 

debitorul SC ACM ZARCO SRL nr. 3313/02.10.2020, ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 

16419/05.10.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro. 

De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC ACM ZARCO 

SRL nr. 3315/02.10.2020, ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16436/05.10.2020 și afișat pe site-ul 

lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro. 

Conform Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC ACM ZARCO SRL nr. 3315/05.10.2020, suma 

rămasă de distribuit, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014, a fost de 242.211,40 lei, astfel: 

1.Grupa 1, art. 161 pct. 4 din Legea nr. 85/2014 - Creanţe născute în cursul procedurii de insolvență: 

-D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraş-Severin - 14,318.00 lei. 

2.Grupa 3, art. 161 pct. (5) - Creanţe bugetare: 

-D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraş-Severin - 226,233.40 lei. 

3.Grupa 4, art. 161 pct. (3) - Creanţe salariale: 

-Anton Gh. – 1.660 lei. 

VI. Referitor la disp. art. 5 pct. 68 și art. 146 din Legea 85/2014 

Lichidatorul judiciar a procedat la actualizarea tabelului de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC A.C.M. 

Zarco SRL, respectiv a întocmit și depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv consolidat ajustat III de creanţe întocmit 

împotriva averii debitorului SC A.C.M. Zarco SRL nr. 3344 din 05.10.2020.  

De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat Tabelul definitiv consolidat ajustat II de creanţe întocmit împotriva averii 

debitorului SC A.C.M. Zarco SRL nr. 3344 din 05.10.2020 în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16757 din 

08.10.2020 și pe site-ul lichidatorului la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Tabel-

definitiv-consolidat-ajustat-III-de-creante-SC-A.C.M.-Zarco-SRL.pdf. 

VII. 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  

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Tabel-definitiv-consolidat-ajustat-III-de-creante-SC-A.C.M.-Zarco-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Tabel-definitiv-consolidat-ajustat-III-de-creante-SC-A.C.M.-Zarco-SRL.pdf

