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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1671 Data emiterii: 10.12.2018 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Oana Sanda 

Avramescu. 

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. 

3. Debitor: SC Tantal Company SRL, cod de identificare fiscală 8303280 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, 

nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/240/1996. 

4. Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta 

Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub 

nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: office@consultant-insolventa.ro, reprezentată legal prin 

asociat coordonator ec. Popescu Emil, și Yna Consulting SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. 

Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată 

legal prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu. 

5. Subscrisa: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL în calitate de 

lichidator judiciar al debitoarei, conform încheierii nr. 2587 din data de 21.11.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş, 

Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9708/30/2012, în temeiul art. 21 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 

efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, 

în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 

administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei  

SC Tantal Company SRL - în faliment, în bankruptcy, en faillite 

Număr dosar: 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Oana Sanda Avramenscu. 

Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL  

Debitor: SC Tantal Company SRL - societate în faliment, în bankruptcy, en faillite 

Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

Lichidatorul judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

10288/22.05.2018 raportul de activitate al debitorului SC Tantal Company SRL, nr. 599 din data de 18.05.2018. Până în 

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

II. Referitor la demersurile întreprinse de lichidatorul judiciar în vederea valorificării bunurilor imobile recuperate prin 

intermediul acțiunilor având ca obiect anularea actelor frauduloase 

La licitaţia publică din data de 22.06.2018 la 80% din preţul de pornire stabilit prin Regulamentul de vânzare. Licitaţia a 

fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 13.06.2018 la punctul de lucru al lichidatorului 

judiciar situat în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. De asemenea, licitaţia a fost publicată în ziarul 

România Liberă din data de 20.03.2018, pe site-uri de publicitate: www.consultant-insolventa.ro;www.licitatii-

insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro. De asemenea, s-a 

solicitat afișarea anunțurilor de licitație publică și la sediul Primăriei Timișoara. 

S-au pus în vânzare bunurile imobile:  

- Teren intravilan categoria de folosinta arabil cu suprafața de 1.250 mp, înscris în CF 433893 Timişoara, cadastral 

433893, situat în Timişoara, intersecţia străzii Ion Hobana cu strada Aurel Contrea 

 și  

- Teren intravilan categoria de folosinta arabil cu suprafață de 1.250 mp, înscris în CF 433892 Timişoara,  cadastral 

433892, situat în Timişoara, intersecţia străzii Ion Hobana cu strada Aurel Contrea, la pretul de pornire a licitatiei de 

144.800 euro exclusiv TVA - echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 

Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei publice cu strigare, s-a constatat faptul că, s-a înscris la licitaţie un 

singur ofertant, respectiv: 

SC ENERGY ORȚIȘOARA SRL, cu sediul social în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, str. Bucegi, nr. 11, cam. 4, jud. 

Timiș, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3165/2012, CUI 31046792 atribut 

fiscal RO, reprezentată prin administrator dl. Popovici D, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 595,00 lei 

inclusiv TVA  şi a achitat garanția de participare la licitaţie în sumă de 70.000 lei conform dovadă emisă de Banca 

Transilvania în data de 21.06.2018, Ref. Tranzactie 036EUMV181720106, în contul SC TANTAL COMPANY SRL, şi 

a depus documentele prevăzute de regulamentul de vânzare a bunurilor imobile, pentru Teren intravilan arabil, 

suprafață de 1.250 mp, înscris în CF 433893 Timişoara, cadastral 433893 și Teren intravilan arabil, suprafață de 1.250 

mp, înscris în CF 433892 Timişoara, cadastral 433892, situate în Timişoara, intersecţia străzii Ion Hobana cu strada 

Aurel Contrea. 

În baza procesului-verbal de licitație nr. 798/22.06.2018, încheiat la sediul ales al lichidatorului judiciar, situat în 

localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, persoana juridică SC ENERGY ORȚIȘOARA SRL, 

cu sediul social în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, str. Bucegi, nr. 11, cam. 4, jud. Timiș, înregistrată la Registrul 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3165/2012, CUI 31046792 atribut fiscal RO, reprezentată prin 

administrator dl. Popovici D, a adjudecat bunurile imobile aflate în patrimoniul debitoarei SC TANTAL COMPANY 

SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, anterior menționate. 

http://www.consultant-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.licitatii-insolventa.ro/
http://www.portal.unpir.ro/
http://www.anunturipublicitare.ro/
http://www.publi24.ro./
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Plata preţului s-a făcut integral în contul unic de insolvență al debitorului SC TANTAL COMPANY SRL – în faliment, 

in bankruptcy, en faillite, IBAN – RO69 CARP 0360 0083 8313 RO01, deschis la Patria Bank, în sumă totală de 

144.800 euro exclusiv TVA, respectiv 172.312 euro inclusiv TVA după cum urmează: 

- a fost achitată garanția de participare la licitaţie în sumă de 15.002,14 euro echivalent a 70.000,00 lei, (la cursul 

valutar de 4,6660 lei/euro din data de 20.06.2018), conform ordin de plată nr. 82 în data de 21.06.2018, în contul SC 

TANTAL COMPANY SRL; 

- a fost achitată diferența de preț de 157.309,85 euro echivalent a 733.331,37 lei (la cursul valutar de 4,6617 lei/euro din 

data de 04.07.2018) conform ordin de plată nr. 91 în data de 05.07.2018, în contul SC TANTAL COMPANY SRL. 

Transferul dreptului de proprietate de la SC TANTAL COMPANY SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, la 

adjudecatarul SC ENERGY ORȚIȘOARA SRL, cu sediul social în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, str. Bucegi, nr. 11, 

cam. 4, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3165/2012, CUI 

31046792 atribut fiscal RO, reprezentată prin administrator dl. Popovici D, a bunurilor imobile:  

-Teren intravilan arabil, suprafață de 1.250 mp, înscris în CF 433893 Timişoara, situat în Timişoara, intersecţia străzii 

Ion Hobana cu strada Aurel Contrea, 

-Teren intravilan arabil, suprafață de 1.250 mp, înscris în CF 433892 Timişoara, situat în Timişoara, intersecţia străzii 

Ion Hobana cu strada Aurel Contrea, la preţul total de 144.800 euro, exclusiv TVA, 

s-a realizat în baza procesului verbal de licitație nr. 798 din 22.06.2018, a actului de adjudecare nr. 887 din 09.07.2018 

și pe baza contractului de vânzare-cumpărare perfectat de către notarul public.  

III. Măsurile întreprinse de lichidatorul judiciar pentru recuperarea creanțelor  

Dosar nr. 9708/30/2012/a3 - acţiune în anulare acte frauduloase - SC Fortinos SRL în calitate de pârât. S-a admis 

acțiunea în anulare prin intermediul Sentinţei civile nr. 646/30.05.2017, pronunţată de către Tribunalul Timiş în dos. nr. 

9708/30/2012/a3, menţinută ca temeinică şi legală prin Decizia civilă nr. 219/14.11.2017, pronunţată de către Curtea de 

Apel Tmişoara în dos. nr. 9708/30/2012/a3.  

Având în vedere răspunsul lichidatorului SC Fortinos SRL care a precizat că nu poate preda bunurile ce fac obiectul 

Deciziei civilă nr. 219/14.11.2017 , subscrisa a formulat cerere de înscriere la masa credală cu suma de 4.416.800,84 lei 

(98,66% din masa credală), având rangul de creanță chirografară, la poziția 4 din tabelul de creanțe întocmit împotriva 

averii SC Fortinos SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, reprezentat prin lichidator judiciar Expert SPRL. 

Tabelul menționat a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18937/12.10.2017.  

Lichidatorul judiciar a formulat următoarele acțiuni în vederea recuperării creanțelor: 

1.Subscrisa a formulat acțiunea în anularea actelor frauduloase cf. disp. art. 118 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 

efectuate de către SC Fortinos SRL  (la care este acționar cu 90% dl. Răzvan I. G. fratele doamnei O. Cornu), în dauna 

drepturilor creditorilor, în contradictoriu cu: SC FORTINOS SRL și SC Bau Center Vest SRL, prin intermediul căreia 

s-au solicitat următoarele:  

- anularea transferului patrimonial constând în vânzarea autopompei de beton SCHWING, nr. înmatriculare TM 11 

LDY, şi implicit anularea Contractului de vânzare-cumpărare autovehicul nr. 632/05.06.2014; 

- repunerea părților în situația anterioară realizării transferului patrimonial sus – menţionat în sensul obligării pârâtei SC 

Bau Center Vest SRL la restituirea către averea debitoarei SC Fortinos SRL a autopompei de beton SCHWING cu nr. 

înmatriculare TM 11 LDY, iar în ipoteza în care acest bun mobil nu mai există, s-a solicitat obligarea pârâtei Bau 

Center Vest SRL la restituirea către averea debitoarei a valorii autopompei de beton SCHWING, şi a dobânzii legale 

penalizatoare aferentă acestei sume, pentru următoarele Considerente: 

În Tabelul definitiv rectificat al creanţelor SC FORTINOS SRL publicat în BPI nr. 18937/12.10.2017, subscrisa Tantal 

Company SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, a fost înscrisă la masa credală a Fortinos SRL. 

SC Fortinos SRL a achiziţionat bunul autopompa de beton SCHWING TM 11 LDY prin Contractul de vânzare-

cumpărare nr. 7/22.08.2012 ce a fost ANULAT ca fiind un act FRAUDULOS, de către judecătorul sindic, prin 

intermediul Sentinţei civile nr. 646/30.05.2017 în dos. nr. 9708/30/2012/a3. Prin Raportul de expertiză tehnică 

judiciară întocmit de către ing. Petre Florian s-a stabilit valoarea de piaţă la data de 22.08.2012 la suma de 799.071 lei 

plus TVA. 

În data de 05.06.2014 Fortinos SRL prin administrator Cornu O. M., a înstrăinat bunul autopompa de beton SCHWING 

TM 11 LDY, către SC Bau Center Vest SRL la preţul de 26.000 lei plus TVA prin intermediul Contractului de 

vânzare-cumpărare autovehicul nr. 632/05.06.2014.  

Acțiunea face obiectul dosarului nr. 6837/30/2015/a2 aflat pe rolul Tribunalului Timiș. La primul termen de judecată 

din data de 22.02.2018, se amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de către reclamantă de întâmpinarea formulată de 

către pârâta SC Bau Center Vest SRL, precum şi în vederea citării pârâtei debitoare prin curator. La termenul de 

judecată din data de 26.04.2018, se constată lipsa de procedură cu pârâta SC Fortinos SRL prin curator desemnat, se 

amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 27.09.2018 în vederea citării pârâtei SC Bau Center 

Vest SRL. La termenul de judecată din 27.09.2018 acțiunea formulată de subscrisa a fost respinsă. 

În cauză a fost formulat apel de către debitoarea SC TANTAL COMPANY SRL prin lichidator judiciar. 

2. Subscrisa a formulat acțiunea în anularea actelor frauduloase cf. disp. art. 118 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, în 

contradictoriu cu Fortinos SRL, și Robinson Crusoe SRL (asociat unic dl. Răzvan I. G. fratele doamnei O. Cornu), cu 

sediul în Timişoara, str. Ep. Augustin Pacha, nr. 3, jud. Timiş, CUI RO 29987199, J35/753/2012, prin intermediul 

căreia s-au solicitat următoarele:  

- anularea transferului patrimonial constând în vânzarea autocarului NEOPLAN STARLINER, nr. înmatriculare TM 11 

HJR, şi implicit anularea Contractului de vânzare-cumpărare autovehicul nr. 799/18.02.2014; 
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- repunerea părților în situația anterioară realizării transferurului patrimonial, sau obligarea pârâtei Robinson Crusoe 

SRL la restituirea către averea debitoarei a valorii autocarului Neoplan Starliner, nr. înmatriculare TM 11 HJR, şi a 

dobânzii legale penalizatoare.  

- Fortinos SRL, prin administrator Lădariu L. S., a înstrăinat bunul autocarul Neoplan Starliner, nr. înmatriculare TM 11 

HJR, către SC Robinson Crusoe SRL.  

- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 7/22.08.2012 prin care a fost achizitionat autocarul de către Fortinos SRL, a 

fost anulat ca fraudulos, la cererea subscrisei, prin intermediul Sentinţei civile nr. 646/30.05.2017, pronunţată de către 

Tribunalul Timiş în dos. nr. 9708/30/2012/a3. Prin Raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în acest dosar s-a 

stabilit valoarea de piaţă la data de 22.08.2012 a autocarului, la suma de 752.269 lei plus TVA.   Fortinos SRL nu a 

îndeplinit obligațiile din cuprinsul sentineți, în sensul că nu a predat către Tantal Company SRL autocarul sau 

contavaloarea acestuia.  

Acțiunea face obiectul dosarului nr. 6837/30/2015/a3 aflat pe rolul Tribunalului Timiș. La primul termen de judecată 

din data de 22.02.2018, se amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de către reclamantă de întâmpinarea formulată de 

către pârâta SC Robinson Crusoe SRL, precum şi în vederea citării pârâtei debitoare prin curator. La termenul de 

judecată din data de 26.04.2018, se constată lipsa de procedură cu pârâta SC Fortinos SRL prin curator desemnat, se 

amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 27.09.2018. 

La termenul din 27.09.2018 acțiunea a fost respinsă. În cauză a fost formulat apel de către SC TANTAL COMPANY 

SRL prin lichidator judiciar. 

În concluzie, bunurile societăţii Tantal Company SRL înstrăinate în frauda creditorilor de către administratorul statutar 

dna. Cornu. O. M. (anterior deschiderii procedurii insolvenţei SC Tantal Company SRL) către firme coordonate de 

fratele acesteia dl. Răzvan I. G. –  SC Fortinos SRL şi SC Robinson Crusoe SRL,  şi către firme coordonate de către dl. 

Cornu G.– SC Bau Center SRL , au fost la rândul lor înstrainate către alte societăţi cu singurul scop de sustrage de la 

urmărirea creditorilor aceste bunuri şi implicit de a prejudicia interesele acestora. 

În acest sens lichidatorul judiciar a solicitat opinia creditorilor în Adunarea Generala convocată pentru data de 

29.11.2017 ora 14.00 privind exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea sesizării organelor de cercetare penală 

pentru o posibilă faptă de delapidare comisă de administratorul statutar și acționarii societății Tantal Company SRL, și 

mandatarea lichidatorului judiciar pentru introducerea și susținerea acestei plângeri. Cu o majoritate de  49,18% din 

totalul masei credale, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care au comunicat voturi valabile 

exprimate prin punct de vedere scris, Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat sesizarea organelor de cercetare 

penală pentru o posibilă faptă de delapidare comisă de administratorul statutar și acționarii societății Tantal Company 

SRL, și a aprobat mandatarea lichidatorului judiciar pentru introducerea și susținerea acestei plângeri. 

A fost formulată și depusă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș plângerea penală pentru săvârşirea infracţiunilor 

prev. si ped de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 – „folosirea, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se 

bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate 

în care are interese direct sau indirect;”  delapidare - art. 295 din Codul Penal  și spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 

lit c din Legea nr. 656/2002 împotriva dlui Răzvan I. G. și a dnei Cornu O. M..  

3.Subscrisele societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract, Consultant Insolvenţă SPRL cu sediul ales in 

localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judetul Mehedinti, cod de identificare fiscală:RO 31215824, 

înregistrat în RFO II sub nr. 0649, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu si Yna Consulting SPRL cu sediul ales in 

localitatea Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judetul Mehedinti, cod de identificare fiscala : RO 21146590, 

înregistrat în RFO II sub nr. 0213, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi, în calitate de lichidator 

judiciar al SC Tantal Company SRL - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscală 

8303280, sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în 

registrul comerţului J35/240/1996, în calitate de creditor majoritar al debitoarei SC FORTINOS SRL – în faliment, in 

bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscală 23854819, sediul social în Timişoara, str. Pomiculturii, nr. 23, jud. 

Timiş, număr de ordine în registru comerţului J35/1784/2008, au formulat cerere de chemare în judecată în 

contradictoriu cu pârâţii Lădariu L.-S., în calitate de administrator şi Răzvan I.-G., în calitate de asociaţi ai societăţii 

debitoare SC FORTINOS SRL. 

Prin intermediul acțiunii s-a constituit dosarul 6837/30/2015/a5 iar subscrisa a solicitat instanței de judecată să dispună 

ADMITEREA cererii sus-menționată și OBLIGAREA pârâtilor în solidar la PLATA către debitoarea insolventă a 

sumei de  4.416.800,84 lei, reprezentând pasivul societăţii, precum și OBLIGAREA pârâtilor la plata cheltuielilor de 

judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar, motivat de faptul că pârâţii Lădariu L.-S. şi Răzvan I.-G., în calitate 

de asociaţi al SC FORTINOS SRL, prin faptele și deciziile adoptate în derularea activității curente ale societății, au 

cauzat în mod intenționat starea de insolvență a debitoarei, fiind evidentă reaua-credință cu care s-a administrat 

societatea, în detrimentul creditorilor, prin ascunderea unei părți din activul societății și efectuarea de plăți, cu preferință 

către un creditor, în detrimentul celorlalți creditori, dispunându-se continuarea activității în interesul personal al 

pârâtilor precum, efectuarea de plăți cu prioritate a unor creditori în dauna celorlalți creditori și prin neținerea unei 

evidențe contabile conform legii. 

În cauză s-a stabilit ca prim termen de judecată data de 29.11.2018 când s-a amânat pentru a se lua cunoştinţă de către 

reclamant de întâmpinarea depusă de către pârâţi la data de 21.03.2019. 

IV. Situaţia dosarelor generate de cererile de anulare acte frauduloase formulate de către lichidatorul judiciar 

1. Dosar nr. 8287/30/2012, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având ca obiect procedura de insolvență a societății SC 

Confort SA prin administrator judiciar SCP Expert SPRL, în care SC Tantal Company SRL este creditor. La termenul 
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din 24.05.2018 a fost amânată cauza pentru continuarea procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun pentru data 

de 13.09.2018 când a fost acordat termen în data de 06.12.2018. 

2. Dosar nr. 6902/101/2012 având ca obiect procedura insolvenței debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. Sc Tantal 

Company SRL figurează înscrisă în Tabelul de creanțe cu suma de 3.889.551,16 lei. 

La termenul din 30.05.2018 a fost acordat termen în data de 17.10.2018 pentru continuarea demersurilor în procedură , 

recuperarea creanțelor şi valorificarea bunurilor debitoare și ulterior în data de 20.02.2019. 

3. Dosar nr. 7038/30/2015 având ca obiect procedura generală a insolvenţei societăţii BAU Center Vest SRL, aflat pe 

rolul Tribunalului Timiş. Societatea Tantal Company SRL a depus o cerere de înscriere în tabelul preliminar de creanţe, 

cu suma de 584.632,50 lei. Această creanţă nu  a fost  înscrisă în tabelul preliminar de creanţe, astfel că, Tantal 

Company SRL a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar de creanţe al SC Bau Center Vest SRL. Cauza ce 

face obiectul dosarului 7038/30/2015  a fost amânată pentru termenul de judecată din data de 14.02.2018. La termenul 

de judecată din data de 14.02.2018 se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 20.06.2018, 

în vederea soluţionării contestaţiilor, continuarea procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun. La termenul din 

20.06.2018 a fost prorogată punerea în discuţie a cererii privind intrarea în faliment a debitoarei pentru termenul din 

data de 12.12.2018. 

4. Dosar nr. 9748/30/2017, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, având ca obiect cererea de chemare în judecată formulată 

de subscrisa în calitate de reclamant în contradictoriu cu SC Bau Center Vest SRL şi SC Elcotrahs-Const SRL, prin care 

se solicită constatarea nulităţii absolute a Contractelor de cesiune de creanţe nr. 245/16.08.2012 şi nr. 246/16.08.2012, 

încheiate între SC MCT Media SRL (actuala SC Bau Center Vest SRL) în calitate de cesionar şi SC Elcotrahs-Const 

SRL în calitate de cedent; repunerea părţilor în situaţia anterioară, respectiv constatarea faptului că SC Tantal Company 

SRL datorează SC Elcotrahs Const SRL suma de 4.443.549 lei ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractelor 

de cesiune de creanţă menţionate. La primul termen de judecată din data de 10.04.2018, în baza art. 411 alin. (1) pct. 2 

teza I din Codul de procedură civilă se suspendă judecata cauzei. Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 

12.06.2018. La termenul de judecată din 12.06.2018 s-a amânat cauza în vederea introducerii în cauză a Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Dolj, în calitate de creditor al SC Elcotrahs - Const SRL pentru data de 11.09.2018. La 

termenul din 11.09.2018 cauza a fost amânată pentru ca reclamanta să depună la dosar soluţia pronunţată cu privire la 

creanţa creditoarei S.C. BAU CENTER VEST SRL înscrisă în tabelul definitiv pentru data de 23.10.2018 când instanța 

suspendă judecata acţiunii până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 2021/101/2018 aflat pe rolul Tribunalului 

Mehedinţi. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării cauzei, ce se va depune la Tribunalul Timiş. 

VI. Referitor la disp. art. 122 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

Lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe și Planul de 

distribuire între creditorii SC Tantal Company SRL nr. 995 din 22.08.2018, care au fost depuse la dosarul cauzei, 

afișate la ușa instanței și publicate în BPI nr. 15712 din 23.08.2018: 

Astfel, având în vedere că nu s-au formulat contestații în termenul legal de 15 zile de la afișarea lichidatorul judiciar a 

procedat efectuarea plăților conform planului de distribuire nr. 995 din 22.08.2018 cu următoarele documente de plată: 

-Ordinul de plată nr. 25 din 02.08.2018 în cuantum de 128.453,00 lei prin care a achitat către Bugetul Statului taxa pe 

valoare adăugată conform contract vânzare-cumpărare nr. 928 din 11.07.2018, 

-Ordinele de plată nr. 4 și 5 din 09.10.2018 în cuantum de 274.155,65 lei prin care a achitat retribuția administratorului / 

lichidatorului judiciar aferentă perioadei 18.10.2012 – august 2018, 

-Ordinul de plată nr. 6 din 09.10.2018 în cuantum de 1.000,00 lei prin care a achitat onorariu avocat, 

-Ordinul de plată nr. 7 din 09.10.2018 în cuantum de 13.746,71 lei prin care a achitat un procent de 2% din încasări 

către UNPIR Filiala Timiș, 

-Ordinele de plată nr. 1 și 2 din 09.10.2018 în cuantum de 646.278,43 lei prin care a distribuit ANAF Timiș un procent 

de 92,32% din categoria creanțelor bugetare admise în tabelul de creanțe, conform art. 123 pct. (4) din Legea nr. 

85/2006, 

-Ordinul de plată nr. 8 din 09.10.2018 în cuantum de 19.815,57 lei prin care a distribuit Direcției Fiscale a Municipiului 

Timișoara un procent de 2,83% din categoria creanțelor bugetare admise în tabelul de creanțe, conform art. 123 pct. (4) 

din Legea nr. 85/2006, 

-Ordinul de plată nr. 3 din 09.10.2018 în cuantum de 10.165,00 lei prin care a distribuit D.G.R.F.P. Timişoara - 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș un procent de 1,45% din din categoria creanțelor născute din 

continuarea activităţii după deschiderea procedurii conform art. 123 pct. (3) din Legea nr. 85/2006, 

-Ordinul de plată nr. 9 din 09.10.2018 în cuantum de 23.765,00 lei prin care a distribuit Direcției Fiscale a Municipiului 

Timișoara un procent de 3,39% din categoria creanțelor născute din continuarea activităţii după deschiderea procedurii 

conform art. 123 pct. (3) din Legea nr. 85/2006. 

VII. Referitor la disp. art. 123 pct. (1) din Legea nr. 85/2006 

La data prezentului raport onorariul administratorului/lichidatorului judiciar este achitat integral, fiind în cuantum de: 

Nr. 

crt. 
Descriere retribuţie lei 

TVA 

deductibilă 

aferentă 

retribuţiei 

Onorariu 

aprobat - 

EUR/lună 

Perioada - 

luni 

calendaristice 

1 

Retribuţie componentă fixă administrator 

judiciar (retribuţie procedura generală 1.500 

euro, exclusiv TVA; perioada 18.10.2012-

116.308,46 lei 18.570,26 lei 1.500,00 € 14 



5 

21.11.2013) 

2 

Retribuţie componentă fixă lichidator judiciar 

(retribuţie faliment 500 euro, exclusiv TVA, 

perioada 21.11.2013 - decembrie 2018) 

160.623,75 lei 25.645,81 lei 500,00 € 61 

  Total retribuţie administrator/lichidator judiciar 276.932,21 lei 44.216,07 lei     

VIII. Solicitări adresate judecătorului – sindic 

Solicitam respectuos judecătorului – sindic să dispună un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii, 

respectiv pentru soluționarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și a recuperării creanțelor 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu Emil şi Yna 

Consulting SPRL,reprezentant prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu 

 


