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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 10 Data emiterii: 04.01.2021 
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 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 Gela Textil Conf 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 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. 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 Gela Textil Conf SRL nr. 4080/27.11.2020, pentru termenul de 
judecată din data de 11.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 20553/03.12.2020 şi afișat pe site-ul 
subscrisei la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-SC-Gela-Textil-
Conf-SRL-termen-fond-11.12.2020.pdf  
2. Referitor la disp. art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014 
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. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 03.12.2020.  
Astfel, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest 
raport: 
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
aflate în averea debitorului Gela Textil Conf SRL, termen de finalizare de 5 zile de la data efectuării inspecției și 
primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 1.600,00 lei (nu se adaugă TVA), 
plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
• Oferta formulată de PFA Gherman O. F. prin expertul evaluator membru ANEVAR Gherman O. F., cu privire la 
evaluarea bunurilor mobile din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, pentru onorariul de 2.000,00 lei (nu se adaugă 
TVA). Termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 30 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziția 
evaluatorului a tuturor documentelor și informațiilor necesare pentru întocmirea raportului de evaluare (acte de 
proprietate) și inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Corlan S., cu privire la evaluarea bunurilor mobile aflate în 
averea debitorului Gela Textil Conf SRL, termen de finalizare de 5 zile de la data efectuării inspecției și primirea 
tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 2.200,00 lei (nu se adaugă TVA), plătit integral 
la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
• Oferta formulată de Westside Appraisal SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Stoia I. L., cu privire la 
evaluarea bunurilor mobile din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, pentru onorariul de 1.800,00 lei (inclusiv 
TVA). 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gela Textil Conf SRL din data de 21.12.2020, ora 09:00 a 
fost publicat în BPI nr. 21236/14.12.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Gela-Textil-Conf-SRL-
in-data-de-21.12.2020.pdf 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gela Textil Conf SRL din 
data de 21.12.2020, ora 09:00, nr. 4229/11.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21260/14.12.2020 
și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-
de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-data-de-21.12.2020-SC-Gela-Textil-Conf-SRL.pdf 
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Conform Procesului-verbal nr. 4334/21.12.2020 Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Gela Textil Conf SRL 
din data de 21.12.2020, ora 09:00, a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,7336% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Gela Textil Conf SRL nr. 3859/10.11.2020 pubicat în BPI nr. 19103/11.11.2020 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act de rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Gela Textil Conf SRL. 
2. Cu o majoritate de 99,7336% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Gela Textil Conf SRL nr. 3859/10.11.2020 pubicat în BPI nr. 19103/11.11.2020 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a desemnat oferta expertului evaluator cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar - oferta 
formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile aflate în 
averea debitorului Gela Textil Conf SRL, pentru onorariul de 1.600,00 lei (nu se adaugă TVA), plătit integral la recepția 
serviciilor de evaluare fără obiecțiuni. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gela Textil Conf SRL din data de 21.12.2020, ora 09:00 
nr. 4334/21.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21732/21.12.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Proces-verbal-AGC-Gela-
Textil-Conf-SRL-din-data-de-21.12.2020.pdf.  
Lichidatorul judiciar a comunicat către expertul evaluator desemnat membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O. toate 
documentele aferente bunurilor mobile în vederea întocmirii raportului de evaluare. 
3. 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 

 
4. Referitor la situația onorariilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL conform Încheierii de ședință din data de 11.12.2020 
pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 este de 300 lei (exclusiv TVA)/lună și procentul de 1% din sumele distribuite 
creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 
25.09.2020. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
De asemenea, au fost încheiate următoarele contracte: 
• 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; 
• contractul de prestări servicii nr. 43/14.12.2020, având ca obiect evaluarea bunurilor mobile aflate în averea 
debitorului de către Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator, pentru onorariul de 1.600 lei inclusiv TVA. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
evaluării și valorificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar în conformitate 
cu disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


