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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr. 895 Data emiterii: 18.03.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 94/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Florin Eftene. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Mirkos Ideal Construct SRL, cod de identificare fiscală: 34624599; Sediul social: sat Cojasca, comuna 
Cojasca, str. Principală, nr. 787, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/374/2015. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC Mirkos Ideal Construct 
SRL, numit prin Încheierea de ședință din camera de consiliu din data de 25.02.2021 pronunţată de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 94/120/2020, în temeiul art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în 
procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Mirkos Ideal 
Construct SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

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

Număr dosar 94/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; 
Judecător-sindic: Florin Eftene  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Mirkos Ideal Construct SRL 
1. Referitor la confirmarea administratorului judiciar 
Prin Încheierea de ședință din camera de consiliu din data de 25.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 94/120/2020, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. e) 
din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a confirmat în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Mirkos Ideal 
Construct SRL, pe Consultant Insolvenţă SPRL, cu un onorariu lunar de 300 lei şi onorariu de succes de 2% din sumele 
distribuite creditorilor, respectiv a pus în vedere administratorului judiciar provizoriu Insolvenţă SM SPRL Filiala 
Bucureşti să predea documentele societății debitoare către administratorul confirmat. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Mirkos Ideal Construct SRL nr. 807/11.03.2021 pentru 
termenul lunar din data de 11.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4706/16.03.2021 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-Mirkos-Ideal-Construct-SRL-termen-lunar-11.03.2021.pdf. 
3. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința nr. 292 din data de 11.12.2020 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 94/120/2020, judecătorul-sindic a stabilit termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor – 08.03.2021. 
În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Mirkos Ideal Construct SRL nr. 775/08.03.2021, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei, publicat în BPI nr. 4363/10.03.2021 și afișate pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-SC-Mirkos-Ideal-Construct-
SRL.pdf.  
4. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În data de 10.03.2021 au fost comunicate la biroul subscrisei prin serviciul de curierat, o serie de documente cu privire 
la debitorul Mirkos Ideal Construct SRL, transmise de către fostul administrator judiciar Insolvenţă SM SPRL Filiala 
Bucureşti 
Urmare analizei documentele primite, precum și a celor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, 
administratorul judiciar a identificat următoarele: 
- Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1581/04.V.2020 – Hotărârea Adunării 
Generale a Asociaților din data de 23.03.2020, asociatul Marin A. M., - si Mavroedi E. R. a participat la majorarea 
capitalului social al societatii Mirkos Ideal Construct SRL cu un aport in numerar, proportional cu participarea la 
capitalul social al Societatii, in valoare totala de 200 RON, reprezentand 20 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 
RON fiecare, devenind astfel, asociat cu drepturi depline in cadrul societatii. De asemenea, asociații au decis incheierea 
unui contract de cesiune de parti sociale prin intermediul caruia: Marin A. M., -, a cesionat catre asociatul Mavroedi E. 
R., -, un numar de 20 parti sociale din cele 20 parti sociale detinute in cadrul Societatii, numerotate de la 1 la 20, avand 
o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare totala de 200 RON, reprezentand 50% din capitalul social al 
Societatii. Ca urmare a semnarii contractului de cesiune de parti sociale anterior mentionat/structura asociatilor 
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societății Mirkos Ideal Construct este următoarea: Mavroedi E. R. va detine in cadrul Societatii 40 de parti sociale, 
numerotate de la 1 la 40, avand o valoare nominala de 10 RON fiecare si o valoare totala de 400 RON, reprezentand 
100% capitalul social al Societatii. 
- Deși atât asociatul unic și administratorul statutar Mavroedi E. R., cât și fostul administrator statutar Marin A. M. au 
fost notificați cu privire la obligația predării documentelor financiar-contabile ale societății și prezentării bunurilor din 
averea debitorului în vederea inventarierii acestora, până la data prezentului raport, bunurilor mobile din averea 
debitorului și arhiva contabilă nu au fost prezentate administratorului judiciar. 
- Conform Procesului-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 92553/22.10.2019 emis de A.J.F.P. 
Dâmbovița, debitoarea deține următoarele bunuri mobile: telefon Samsung Galaxy S8 și TV LED UHD Android Philips 
139 cm. De asemenea, în averea debitorului Mirkos Ideal Construct SRL este înregistrat mijlocul de transport 
autoturism Opel, marca Corsa, an fabricație 2008, serie șasiu W0L0SDL6884217182 – bun garantat în favoarea 
creditorului TCI Global Expert SRL. 
Conform Adresei nr. 9430/17.03.2021 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, 
administratorul statutar al societății debitoare este dna Mavroedi E. R., -, identificată prin carte de identitate -, cu puteri 
depline, data numirii în funcția de administrator – 04.03.2020. 
Menționăm faptul că, în perioada 05.06.2015 – 04.03.2020 administratorul societății Mirkos Ideal Construct SRL a fost 
dna Marin A. M., -, identificată prin CI -. 
Conform Cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița, debitorul Mirkos Ideal Construct SRL înregistrează obligații fiscale datorate la bugetul general consolidat al 
statului acumulate inclusiv din perioada 2018 - 2019, în care activitatea economică a fost desfășurată de administratorul 
statutar Marin A. M.. 
Mai mult decât atât, conform Procesului-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 92553/22.10.2019 emis 
de A.J.F.P. Dâmbovița, bunuri mobile: telefon Samsung Galaxy S8 și TV LED UHD Android Philips 139 cm au fost 
lăsate în custodia fostului administrator statutar Marin A. M.. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, respectiv aspecte prezentate în Raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a societății Mirkos Ideal Construct SRL nr. 152/20.01.2021 
publicat în BPI nr. 1133/21.01.2021, administratorul judiciar va înainta cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale 
a fostului administrator statutar Marin A. M. și a administratorului statutar Mavroedi E. R., formulată în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. a), d) și c) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul Dâmbovița. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere următoarele considerente: 
- debitorul Mirkos Ideal Construct SRL nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de 
reorganizare în vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedura insolvenţei; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferentă ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2019, rezultă că societatea Mirkos Ideal Construct SRL nu are o structură economico – 
financiară care să-i permită continuarea activității. 
- debitorul SC Mirkos Ideal Construct SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
cât şi cele precizate anterior, solicităm Onoratului Tribunal, să dispună: 
- intrarea în faliment în procedura generală a debitorului SC Mirkos Ideal Construct SRL în temeiul disp. art. 145 alin. 
(1) lit. A, pct. b) din Legea nr. 85/2014, 
- confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Mirkos Ideal Construct SRL a societății profesionale de 
practicieni în insolvență desemnată de adunarea creditorilor Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. 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., în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 și 
confirmarea onorariului lichidatorului judiciar, constând în onorariul fix lunar de 300 lei (exclusiv TVA) şi onorariul de 
succes de 2% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor, conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului Mirkos Ideal Construct SRL consemnată în procesul-verbal nr. 229/15.02.2021 publicat în BPI nr. 
2926/16.02.2021 
De asemenea, în considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de 
judecată în vederea înaintării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a fostului administrator statutar Marin A. 
M. și a administratorului statutar Mavroedi E. R., formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d) și c) din Legea nr. 
85/2014, către Tribunalul Dâmbovița. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


