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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 1267 Data emiterii: 16.04.2021 

11. Date privind dosarul: Număr dosar 2177/115/2020; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Grand Industry SRL, cod de identificare fiscală: 25166565; Sediul social: Globu Craiovei, nr. 223, 
comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/103/2009. 
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 Grand Industry SRL, 
conform Sentinței civile nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și 
art. 110 din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC 
Grand Industry SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL 

Număr dosar 2177/115/2020; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Roiescu Claudia 
Temei juridic: art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Grand Industry SRL 
Prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, s-
a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Grand Industry SRL, cu sediul social în 
Globu Craiovei, nr. 223, comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin, având CUI 25166565, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/103/2009, respectiv s-a dispus numirea în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL prin reprezentat legal ec. Popescu George. 
Prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus dizolvarea societății debitoare Grand Industry SRL. 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
Prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014, au fost 
stabilite următoarele termene-limită: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului Grand Industry SRL 
este la data de 05.04.2021; 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar de creanțe este la data de 
16.04.2021; 
- Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar de creanțe este de 7 zile de la data publicării 
tabelului preliminar de creanțe în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
- Termenul-limită pentru întocmirea și publicarea tabelului definitiv de creanțe este la data de 12.05.2021; 
- Primul termen după deschiderea procedurii simplificate de insolvență este stabilit în data de  13.05.2021. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 147 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Grand Industry SRL la sediul social din Satul Globu Craiovei, nr. 223, comuna Iablanița, 
jud. Caraș-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 669/26.02.2021, prin poștă 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Grand Industry 
SRL nr. 739/04.03.2021 către asociatul și administratorul Datcu R. G., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 
Având în vedere faptul că, debitorul Grand Industry SRL prin administratorul statutar dl.  Datcu R. G., nu a depus la 
dosarul cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării 
atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Grand Industry 
SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail următorilor creditori:  

Nr. 
crt. Creditor Notificare nr.  
1 Primăria Comunei Iablanița 760/05.03.2021 
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2 Biroul Vamal de interior Caraş-Severin     761/05.03.2021 
3 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  762/05.03.2021 

4 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin 763/05.03.2021 

5 
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcția 
Silvică Caraș-Severin 

768/08.03.2021 

Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Grand Industry SRL nr. 
672/26.02.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4425/11.03.2021, afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-simplificare-a-insolventei-impotriva-SC-Grand-Industry-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național 
din data de 11.03.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii  simplificate de insolvență împotriva debitorului SC 
Grand Industry SRL a respectat prevederile legale instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în 
cazul nedepunerii. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 5 pct. (69) din Legea nr. 85/2014: „tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate creanțele scadente sau 
nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul 
judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menționate atât suma solicitată de către creditor, cât și suma 
acceptată și rangul de prioritate, iar în situația creditorului aflat în procedura insolvenței se va arăta și administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra și creanțele 
născute după deschiderea procedurii și până la momentul intrării în faliment;”. 
• Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014: „(1) Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a 
procedurii; cererile de admitere a creanțelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. 
[…]”;  
• Prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în 
urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.” 
• Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data 
deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 
îngăduită de prezentul titlu.” Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii 
procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din 
care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele 
născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
• Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). 
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevăzute de legi speciale. […]”. 
• Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
În urma acestor demersuri, a fost înregistrată la dosarul cauzei, următoarea cerere de admitere a creanței:  
I. Grupa creanțelor bugetare: 
Conform art. 5 pct.14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele 
bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de 
creanţă neacoperită;”. 
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-
Severin, cu sediul în Reșița, str. Doman II, nr. 2, jud. Caraș-Severin, având codul unic de înregistrare fiscală 15890276, 
a solicitat înscrierea la masa credală a debitorului SC Grand Industry SRL a sumei de 523.172 lei, reprezentând obligații 
la bugetul general consolidat datorate de societatea Grand Industry SRL la data de 18.02.2021 și neachitate: 
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Nr. 
crt. 

Natura obligației bugetare Debit Accesorii calculate până 
la data de 18.02.2021 

1 Amenzi judiciare 0 0 
2 TVA 0 0 
3 Impozit pe veniturile din salarii 947 1.761 
4 Impozit pe profit 0 14.875 
5 Dobânzi și penalități aferente TVA 0 0 
6 Cheltuieli judiciare 0 0 
7 Impozit pe dividende persoane fizice 0 0 
8 Amenzi 407.988 0 

Total Buget de stat 408.935 16.636 
9 CAS angajator 23.821 22.152 

10 CAS angajat 11.990 11.144 
11 Accidente de muncă și boli profesionale 

datorată de angajator 
426 387 

12 Contribuție pensie supliemntară 0 0 
Total Bugetul asigurărilor sociale de stat 36.237 33.683 

13 Șomaj anagajator 569 526 
14 Șomaj angajat 616 570 
15 Fond garantare 285 266 
16 Comision ITM 0 0 

Total Bugetul asigurărilor pentru șomaj 1.470 1.362 
17 Sănătate angajator 5.924 5.502 
18 Sănătate angajat 6.250 5.807 
19 Contrib. concedii și indemnizații de la persoane 

juridice sau fizice 
711 655 

Total Bugetul fondului național unic de asigurări de 
sănătate 

12.885 11.6964 

Total Buget General consolidat 459.527 63.645 
Total General 523.172 lei 

Conform disp. art. 343 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și art. 30 din OUG nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei de timbru judiciar. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, 
în data de 17.03.2021. 
În temeiul prevederilor art. 102 alin. (1) coroborat cu disp. art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar 
a procedat la înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL a 
creanţei creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin în valoare de 523.172 lei cu ordinea de  
prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
2. Comuna Iablanița prin primar Terteleaca V., cu sediul în Iablanița, Comuna Iablanița, nr. 89B, jud. Caraș-Severin, 
având CUI 3227432, a formulat cerere de admitere a creanței nr. 895/25.03.2021, la care a anexat următoarele 
documente justificative: 
- Decizie de comunicare accesorii nr. 1757/25.03.2021 privind suma de 120.318 lei; 
- Înștiințare de plată nr. 1756/25.03.2021 privind suma de 222.753 lei reprezentând obligații fiscale datorate la bugetul 
local de către Grand Industry SRL: impozit auto sub 12 t; impozit auto peste 12 t; impozit remorcă și obligații fiscale 
accesorii calculate până la data de 25.03.2021 în sumă de 120.318 lei; 
- Notificare de plată nr. 895/25.03.2021 privind obligațiile fiscale datorate în sumă de 222.753 lei; 
- Extras de rol nr. 895/25.03.2021; 
- Dosar fiscal – Patrimoniu nr. 894/25.03.2021; 
- Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice nr. 1756/25.03.2021 privind 
obligații de plată în sumă de 102.435 lei. 
Deși cererea de admitere a creanței este scutită de plata taxei de timbru judiciar, Comuna Iablanița a achitat taxa 
judiciară de timbru de 200 lei, conform chitanței pentru încasarea creanțelor bugetelor locale serie 53023/2021 nr. 
0001075/25.03.2021. 
Cererea de admitere a creanței nr. 895/25.03.2021 formulată de Comuna Iablanița prin primar Terteleaca V. a fost 
comunicată prin e-mail lichidatorului judiciar în data de 25.03.2021. 
Conform disp. art. 471 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: „(1) Impozitul pe mijlocul de transport 
este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport 
înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior”. 
Conform Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice nr. 1756/25.03.2021, 
debitorul Grand Industry SRL înregistrează obligații fiscale în valoare totală de 102.435 lei, reprezentând: 
- Impozit remorcă în valoare totală de 855 lei, din care sold inițial de 784 lei și debite aferente anului 2021 nescadente la 
data deschiderii procedurii simlificate de insolvență – 71 lei; 
- Impozit auto sub 12 t în valoare totală de 36.831 lei, din care sold inițial de 35.908 lei și debite aferente anului 2021 
nescadente la data deschiderii procedurii simlificate de insolvență – 923 lei; 
- Impozit auto peste 12 t în valoare totală de 64.749 lei, din care sold inițial de 60.607 lei și debite aferente anului 2021 
nescadente la data deschiderii procedurii simlificate de insolvență – 4.142 lei. 
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Având în vedere disp. art. 5 pct. (69) coroborat cu art. 102 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va 
proceda la înscrierea creanței creditorului Comuna Iablanița în valoare de 102.435 lei în Tabelul preliminar de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL cu ordinea de  prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. 5 
din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară, cu mențiunea că, din creanța în valoare de 102.435 lei, obligațiile fiscale de 
5.136 lei aferente anului 2021, sunt nescadente la data deschiderii procedurii simplificate de insolvență a debitorului 
Grand Industry SRL. 
Cu privire la creanța în valoare de 120.318 lei reprezentând obligații fiscale accesorii calculate până la data de 
25.03.2021, acesta a fost respinsă. 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va comunica notificarea nr. 1292/16.04.2021 prin 
care va solicita creditorului Comuna Iablanița prin primar, să procedeze la recalcularea obligațiilor fiscale accesorii 
până la data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței – 18.02.2021, având în vedere disp. art. 80 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, respectiv să comunice toate documentele justificative prin care au fost stabilite obligațiile fiscale 
accesorii, cu mențiunea detalierii pe categorii de impozite datorate. 
II. Grupa creanțelor chirografare: 
Conform art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 „creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscriși în tabelele de 
creanțe care nu beneficiază de o cauză de preferință. Sunt creditori chirografari și creditorii care beneficiază de cauze de 
preferință, ale căror creanțe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deținute, 
pentru partea de creanță neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a unei creanțe 
nu determină transformarea acesteia în creanță care beneficiază de o cauză de preferință;” 
1. Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA prin Direcția Silvică Caraș-Severin, cu sediul în Reșița, str. Petru Maior, 
nr. 69A, jud. Caraș-Severin, înregistrată la ORC sub nr. J11/68/1991, având CUI RO 1590120, a formulat cerere pentru 
deschiderea procedurii insolvenței prin care a solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului Grand 
Industry SRL pentru suma de 54.214,40 lei. 
Conform Cererii de deschidere a procedurii simplificate de insolvență, debitorul Grand Industry SRL înregistrează 
datorii la creditorul Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Caraș-Severin în valoare de 54.214,40 
lei, aferentă facturilor fiscale nr. 166/28.05.2013, nr. 108/25.04.2014 și nr. 109/25.04.2014 emise în baza contractelor 
de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior nr. 69/2011, nr. 70/2011 și nr. 160/2011. Pentru achitarea facturilor 
fiscale, debitorul Grand Industry SRL prin administratorul statutar a emis biletul la ordin seria BTRL3BS nr. 1320714 
în valoare de 54.214,40 lei, care a fost refuzată la plată pentru lipsă de disponibil în contul debitorului Grand Industry 
SRL. 
Menționăm faptul că biletul la ordin seria BTRL3BS nr. 1320714 în valoare de 54.214,40 lei a fost emis de către 
societatea Germaco Industry SRL în favoarea Murfatlar Romania SA, care a girat biletul la ordin către societatea Ropal 
Industry SRL, respectiv cea din urmă a girat către societatea Grand Industry SRLla data de 07.05.2014, biletul la ordin 
fiind predat de către debitorul Grand Industry SRL creditorului Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcția 
Silvică Caraș-Severin. 
În baza biletului la ordin refuzat la plată, Direcția Silvică Caraș-Severin a solicitat executarea silită a societății 
debitoare, însă urmare demersurile efectuate de BEJ Pasca N. G. în dosarul execuțional nr. 154/2014, nu au fost găsite 
bunuri mobile sau imobile ale debitoarei în vederea recuperării debitului datorat. 
Prin procesul-verbal din data de 19.11.2018, s-a dispus de către executorul judecătoresc încetarea executării silite a 
debitorului. 
Având în vedere disp. art. 102 alin. (2) lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL a creanţei creditorului Regia Națională a Pădurilor – 
ROMSILVA prin Direcția Silvică Caraș-Severin în valoare de 54.214,40 lei cu ordinea de  prioritate prevăzută de disp. 
art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Grand Industry SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul de largă circulație Național, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


