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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 862 Data emiterii: 16.03.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 342/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș; Judecător-sindic: Flavius Gheorghe 
Mureșan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgu-Mureș, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureș. 
3.1. Debitor: SC Indormur Exim SRL, cod de identificare fiscală: 8718503; Sediul social: Târgu Mureș, str. Fabricii de 
Zahăr, nr. 3, jud. Mureș; Număr de ordine în registrul comerţului J26/398/2010. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Indormur Exim SRL, 
conform Încheierii de ședință din data de 12.10.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
342/1371/2019, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar 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 Indormur Exim SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) 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, pentru debitorul SC Indormur Exim SRL 

Număr dosar 342/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș  
Judecător-sindic: Flavius Gheorghe Mureșan 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Indormur Exim 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 Indormur Exim SRL nr. 660/24.02.2021 pentru termenul lunar din 
data de 28.02.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3695/01.03.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-activitate-SC-Indormur-Exim-
SRL-termen-lunar-28.02.2021.pdf  
2. Referitor la dosarul nr. 7133/320/2019 
Societatea Indormur Exim SRL prin administratorul dl. Răspopa M. C. a formulat și înaintat la data de 04.06.2019 la 
Judecătoria Târgu Mureș Cererea de chemare în judecată a pârâtei Trafic Serv SRL prin care a solicitat obligarea pârâtei 
la restituirea către Indormur Exim SRL a bunurilor care constituie obiectul obligațiilor asumate de către Indormur Exim 
SRL și pârâta prin Contractul de subînchiriere și exploatare feroviară nr. 1/08.02.2011, respectiv: Locomotiva cu aburi 
seria 7640527; Vagon nr. serie 70532524512-8 și Vagon nr. serie 10531001230-4. 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar în conformitate cu dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea 
din data de 28.09.2020 din dosarul nr. 7133/320/2019 a depus la dosarul cauzei dovada calității de reprezentant al 
reclamantei Indormul Exim SRL - Extras BPI nr. 5549/23.03.2020 privind Procesul-verbal nr. 137/02.03.2020 al 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului Indormur Exim SRL din data de 02.03.2020. 
Lichidatorul judiciar a depusa la dosarul nr. 7133/320/2019 Cererea de repunere pe rol a cauzei formulată în temeiul art. 
art. 242 alin. (2), art. 148-151 Cod de proc. civilă, prin care a soliciat fixarea unui termen de judecată şi citarea părţilor, 
în vederea continuării judecăţii. 
Astfel, următorul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 7133/320/2019 este în data de 22.04.2021. 
3. Referitor la art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Indormur Exim SRL nr. 4389/23.12.2020 se rețin următoarele cauze care au determinat apariția stării de insolvență a 
debitorului: 
- sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a bunurilor din averea debitorului: 
echipamente tehnologice, mașini – 29.191,54 lei; mijloace de transport – 101.126,96 lei; mobilier, aparatură, 
echipamente – 2.429,81 lei; 
- utilizarea în interes personal de către administratorul Răspopa M. C. a creanțelor societății Indormur Exim SRL: 
creanțe-clienți – 89.399.41 lei; creanțe debitor-diverși – 48.500 lei; 
- sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a numerarului din casieria societății în 
sumă totală de 20.590,51 lei; 
- sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a mijloacelor de transport din averea 
debitorului în valoare de 33.884,52 lei, prin scoaterea acestora din evidența contabilă a debitorului fără existența 
niciunui document justificativ; 
- sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Răspopa M. C. a mijloacelor de transport din averea 
debitorului: autovehicul marca Iveco Daily, serie motor 3223444, nr. identificare ZCFC5090005296344, nr. 
înmatriculare MS03YND, capacitate cilindrică 2800, data dobândirii 05.08.2011; autovehicul marca MAN, serie motor 
08867975352361, nr. identificare WVML02S976G078509, nr. înmatriculare MS06YND, capacitate cilidrică 6871, data 
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dobândirii 29.12.2011; autovehicul cu două axe marca Renault Premium, nr. identificare VF22GVA000115489, nr. 
înmatriculare MS07YND, data dobândirii 29.09.2012; 
- manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor, debitorul înregistrând datorii față de bugetul statului, respectiv alți 
creditori, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 1.344.211,18 lei; 
- neținerea de către administratorul Răspopa M. C. a contabilității societății Indormur Exim SRL, în conformitate cu 
normele legale, administratorul Răspopa M. C. cauzând pierderea de informaţii contabile, respecitv evidenţa clară a 
debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea recuperării creanţelor datorate, 
prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
- nepredarea de administratorul Răspopa M. C. a actelor contabile lichidatorului judiciar – nu au putut fi identificate 
activele existente în patrimoniul societății; 
- neefectuarea analizelor necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru 
care cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a 
pragului de rentabilitate a dus debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune 
credinţe a administratorului statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; 
- omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
Lichidatorul judiciar va înainta cererea de chemare în judecată a administratorul Răspopa M. C. în vederea antrenării 
răspunderii patrimoniale a acestuia pentru cauzarea apariției stării de insolvență a debitorului Indormur Exim SRL și 
prejudicierea creditorilor, formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014, către 
Tribunalul Specializat Mureș. 
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea către debitorul și administratorul social Răspopa M. C., prin care a 
notificat cu privire la efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 
18.12.2020, ora 14:00.  
Având în vedere atribuțiile lichidatorului judiciar de a asigura conservarea bunurilor aflate în averea debitorului 
Indormur Exim, reprezentanții lichidatorului judiciar s-au deplasat în data de 18.12.2020, la sediul social al debitorului, 
însă s-a aflat în imposibilitate de a identifica bunurile din averea debitorului administratorul societății dl. Răspopa M. C. 
nefiind la procedura de inventariere. 
Astfel, a fost încheiat procesul-verbal de inventariere nr. 4322/18.12.2020.  
Conform disp. art. 93 și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, inventarul bunurilor debitorului Indormur Exim SRL se 
va face în baza situațiilor scrise privind bunurile din averea debitorului communicate de autoritățile relevante. 
Conform Adresei nr. 59324/07.10.2020 emisă de Municipiul Târgu Mureș, debitorul Idormur Exim SRL figurează în 
evidențele fiscale cu următoarele bunuri mobile: 
- autovehicul marca Iveco Daily, serie motor 3223444, nr. identificare ZCFC5090005296344, nr. înmatriculare 
MS03YND, capacitate cilindrică 2800, data dobândirii 05.08.2011; 
- autovehicul marca MAN, serie motor 08867975352361, nr. identificare WVML02S976G078509, nr. înmatriculare 
MS06YND, capacitate cilidrică 6871, data dobândirii 29.12.2011; 
- autovehicul cu două axe marca Renault Premium, nr. identificare VF22GVA000115489, nr. înmatriculare MS07YND, 
data dobândirii 29.09.2012; 
- remorcă marca KRONE, nr. identificare WKESZP18051232390, nr. înmatriculare MS05YND, data dobândirii 
12.10.2011. 
Menționăm faptul că, administratorul dl. Răspopa M. C. nu a predat lichidatorului judiciar mijloacele de transport 
anterior menționate. 
De asemenea, din analiza detaliată a balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, în perioada 01.01.2019 – 
01.09.2019, debitorul prin administratorul dl. Răspopa M. C. a procedat la scoaterea din evidență a mijloacelor de 
transport în valoare de 33.884,52 lei. 
Cu privire la scoaterea din evidența contabilă a debitorulu Indormur Exim SRL a mijloacelor de trasport, 
administratorul dl. Răspopa M. C. nu a comunicat lichidatorului judiciar niciun document justificativ care a stat la baza 
acestei operațiuni, existând prezumția că aceste mijloace de transport au fost sustrase din averea debitorului în interesul 
personal al administratorului statutar. 
Asfel, lichidatorul judiciar a solicitat către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a 
vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Mureș, dacă debitoarea figurează/a figurat în perioada 2017 - 
2019 în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule.  
Conform Adresei nr. 40694/12.02.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Mureș, debitorul Indormur Exim SRL figurează cu 
următoarele mijloace de transport înmatriculate: 
- RENAULT, nr. înmatriculare MS07YND, nr. identificare VF22GVA000115489; 
- VW,  nr. înmatriculare MS06YND, nr. identificare WVML02S976G078509; 
- remorcă marca KRONE, nr. identificare WKESZP18051232390, nr. înmatriculare MS05YND; 
- IVECO, nr. identificare ZCFC5090005296344, nr. înmatriculare MS03YND.  
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În vederea identificării mijloacelor de transport din averea debitorului Indormur Exim SRL, lichidatorul judiciar a 
comunicat Cererea nr. 606/19.02.2021 către Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș prin Serviciul De Investigații 
Criminale, prin care a solicitat identificarea și imobilizarea următoarelor bunuri mobile:  
- autovehicul marca IVECO DAILY, serie motor 3223444, nr. identificare ZCFC5090005296344, nr. înmatriculare 
MS03YND, capacitate cilindrică 2800, data dobândirii 05.08.2011; 
- autovehicul marca MAN, serie motor 08867975352361, nr. identificare WVML02S976G078509, nr. înmatriculare 
MS06YND, capacitate cilidrică 6871, data dobândirii 29.12.2011; 
- autovehicul cu două axe marca Renault Premium, nr. identificare VF22GVA000115489, nr. înmatriculare MS07YND, 
data dobândirii 29.09.2012; 
- remorcă marca KRONE, nr. identificare WKESZP18051232390, nr. înmatriculare MS05YND, data dobândirii 
12.10.2011. 
și comunicarea acestui fapt către lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator 
ec. Popescu G., considerând că acestea au fost sustrase, având în vedere faptul că administratorul statutar Răspopa M. 
C. nu a pus la dispoziţia subscrisei bunurile mobile anterior menționate.  
Menționăm faptul că, conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, debitorul Indormur Exim SRL 
înregistrează la data de 30.09.2019 următoarele active: echipamente tehnologice, mașini – 29.191,54 lei; mijloace de 
transport – 101.126,96 lei; mobilier, aparatură, echipamente – 2.429,81 lei; imobilizări corporale în curs de execuție – 
207.195,82 lei; creanțe-clienți – 89.399.41 lei; creanțe debitori-diverși – 48.500 lei; disponibilități bănești în casierie – 
20.590,51 lei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 189/19.01.2021 (transmisă prin poștă cu scrisoare cu confirmare de 
primire nr.  AR39866420679) către administratorul statutar Răspopa M. C. prin care a solicitat predarea către 
lichidatorul judiciar în cel mai scurt timp posibil, a arhivei contabile a debitorului SC Indormur Exim SRL, respectiv 
predarea tuturor bunurilor aflate în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea 
nr. 85/2014.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat somația nr. 566/16.02.2021 către administratorul dl. Răspopa M. C. prin 
e-mail la adresa indormur@yahoo.com.  
Administratorul dl. Răspopa M. C. nu a predat lichidatorului judiciar activele din averea debitorului, respectiv nu a 
predat documentele justificative în vederea recuperării creanțelor de la clienți în valoare de 89.399.41 lei, respectiv a 
creanțelor de la debitori-diverși în valoare de 48.500 lei. 
De asemenea, administratorul dl. Răspopa M. C. nu a predat lichidatorului judiciar disponibilitățile bănești din casierie 
în sumă de 20.590,51 lei, în vederea depunerii acestora în contul unic de insolvență al debitorului, respectiv nu a 
comunicat niciun document justificativ cu privire la utilizarea acestor disponibilități în interesele sociale ale persoanei 
juridice Indormur Exim SRL. 
Conform adresei nr. E6844/ 16.02.2021 emisă de Libra Internet Banking SA, debitorul Indormur Exim SRL figurează 
în evidențele băncii ca fiind titulară al contului bancar RO04BREL0002001564880100 cu sold 0,00 lei, specimenul de 
semnătură fiind depus de administratorul dl. Răspopa M. C.  
Conform adresei nr. 106106/10.02.2021 emisă de BRD Groupe Societe Generale, debitorul este titular al contului 
bancar cod IBAN RO27 BRDE 270S V187 4801 2700 – sold 0,09 lei.  
Administratorul societății debitoare dl. Răspopa M. C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în sensul că nu a 
comunicat documentele financiar-contabile ale debitorului Indormur Exim SRL. 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 486/11.02.2021 către Best Evcontabex International SRL – societatea 
prestatoare de servicii de contabilitate debitorului Indormur Exim SRL, prin care a solicitat comunicarea documentelor 
financiar-contabile ale debitorului.  
Conform răspunsului comunicat de Best Evcontabex International SRL, contractul de prestării de servicii privind 
ținerea evidenței contabile cu debitorul a fost încheiat doar pentru perioada 01.04.2018 – 30.09.2019, respectiv după 
rezilierea contractului toate documentele financiar- contabile au fost predate către administratorul dl. Răspopa M. C.  
Având în vedere faptul că, administrator debitorului Indormur Exim SRL nu a predat lichidatorului judiciar niciun 
document financiar-contabil, respectiv balanțele de verificare, registrele contabile obligatorii, evidența contabilă, 
aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019, respectiv având în vedere că nu au fost predate lichidatorului 
judiciar nici documentele contabile justificative în baza cărora a fost întocmită balanța de verificare aferentă lunii 
septembrie 2019, existând prezumția neținerii contabilității de către administratorul statutar în conformitate cu normele 
legale, prin înregistrarea operațiunilor financiar-contabile fără documente justificative, subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL în calitate de lichidator judiciar al societății debitoare Indormur Exim SRL s-a aflat, respectiv se află în prezent în 
imposibilitate de a întocmi și de a depune la organul fiscal competent Raportările anuale întocmite la data de 
31.12.2019, cât și  Raportările anuale întocmite la data de 31.12.2020 pentru debitorul Indormur Exim SRL, conform 
disp. art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991. 
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii de faliment a 
debitorului SC Indormur Exim SRL sunt în cuantum de 62,06 lei, nerecuperate până la data prezentei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 
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1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
290721 09.02.2021 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații nr. 
290721/09.02.2021 

2 Olimpiq Media SRL PBL 23431 11.02.2021 34.96 lei 
publicare anunț selecție oferte de evaluare bunuri mobile în ziarul 

Național din 11.02.2021 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00001705 17.02.2021 7.10 lei comunicare somație către administratorul Răspopa M. C. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

de faliment 
62.06 lei 

 
6. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Prin Încheierea de ședință din data de 25.05.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
342/1371/2019, judecătorul-sindic a luat act de confirmarea lichidatorului judiciar, respectiv a luat act de onorariul 
lichidatorului judiciar confirmat în cuantum de 260 lei (exclusiv TVA)/lună şi onorariul de succes de 1% (exclusiv 
TVA) din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 25.05.2020 – 25.02.2021 este în valoare totală de 2.784,60 lei, calculat 
astfel: 260 lei + TVA * 9 luni. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii de faliment a debitorului SC Indormur Exim SRL, identificarea mijloacelor de transport din averea 
debitorului, înaintarea cererii de chemare în judecată a administratorul Răspopa M. C. în vederea antrenării răspunderii 
patrimoniale a acestuia pentru cauzarea apariției stării de insolvență a debitorului Indormur Exim SRL și prejudicierea 
creditorilor, formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul Specializat 
Mureș 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. 


