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Depunere proces verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1640 Data emiterii: 15.11.2019 

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

Oana-Sanda. 

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. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat rectificat III de creanțe împotriva averii debitorului Tantal Company 

SRL. 

5. Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile 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: office@consultant-insolventa.ro, reprezentată legal prin asociat 

coordonator ec. Popescu George, 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. 

6. 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, comunică Raportul de analiză a cererii de plată a creanței curente 

formulată de UAT Municipiul Timișoara, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) file. 

Raport de analiză a cererii de plată a creanței curente formulată de UAT Municipiul Timișoara 

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

Temei juridic: art. 14 alin.(6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 

Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL 

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

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

I. Referitor la cererea de plată a creanței curente formulate de UAT Municipiul Timișoara 

La data de 25.06.2018, creditorul UAT Municipiul Timișoara a formulat cererea de plată nr. IF2018-039692/22.06.2018 

prin intermediul căreia se solicită achitarea sumei de 83.316,00 lei reprezentând debite restante, născute după data 

deschiderii procedurii falimentului SC Tantal Company SRL.  

Lichidatorul judiciar a formulat răspunsul la cererea de plată a creditorului UAT Municipiul Timișoara prin care a 

comunicat faptul că respinge cererea de plată nr. IF2018-039692/22.06.2018, având în vedere următoarele aspecte: 

-Bunul imobil Apartament nr. 3 – Clădire nerezidențială, CF 404707-C1-U7, situat în Timișoara, strada Bucovina 

(Martirii de la Fântâna Albă) nr. 2, bloc C37 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către Șerengău M., conform 

Proces verbal licitație nr. 25 din data de 12.01.2018; 

-Bunul imobil Apartament nr. 2 – Clădire nerezidențială, CF 404707-C1-U8, situat în Timișoara, strada Bucovina 

(Martirii de la Fântâna Albă) nr. 2, bloc C37 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC AUTOVALOROX 

SRL, conform contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 549 din 27.04.2018; 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 18559/09.01.2017, marca Dacia LSDAA, serie 

șasiu UU1LSDAAH33753253, capacitate cilindrică 1.390,00 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC MCT 

Media SRL (actuala BAU CENTER VEST SRL), conform facturii nr. 0250 din data de 05.10.2012; 

-Bunul mobil Mijloc cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 18564/09.01.2017, marca Peugeot 4007, serie șasiu 

VF3VVHNH8U913550, capacitate cilindrică 2.179,00 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC BAU 

CENTER VEST SRL (fosta MCT Media), conform facturii nr. 0254 din data de 04.02.2013; 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 18561/09.01.2017, marca BMW, serie șasiu 

WBAFA91020LD76904, capacitate cilindrică 4.790,00 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC STAR 2001 

STANCIU NASTASIA SRL, conform factua nr. 1188492 din data de 06.03.2008; 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu tracțiune mecanică, nr. REMTII 18560/09.01.2017, marca BMW 530 XD, serie 

șasiu WBANM71070CP17735, capacitate cilindrică 2.993 a intrat în patrimoniul subscrisei în data de 21.12.2016 

(conform proces verbal încheiat între SC Tantal Company SRL - în faliment și Olecan V., urmare dispozițiilor 

instanței din dosarul nr. 9708/30/2012/a4) și a fost vândut către Brînzan D., conform Proces verbal licitație nr. 610 din 

data de 08.05.2017. 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu Tip suspensie exclusiv intern, marca Renault 3 Axe, serie șasiu 

VF634DPA000002878, capacitate cilindrică 2.406,00 a urmat procedura de executare silită, fiind preluat de către 

Piraeus Leasing în perioada 2012 - 2013, 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu Tip suspensie exclusiv intern, marca MAN 4 Axe, serie șasiu 

WMAH37ZZ17M486814, capacitate cilindrică 3.746, a urmat procedura de executare silită, fiind preluat de către 

Piraeus Leasing în perioada 2012 - 2013, 

-Bunul mobil Mijloc de transport cu Tip suspensie exclusiv intern, marca MAN TGA 35.390/8X4BB 4 Axe, serie șasiu 

WMAH37ZZ87M483716, capacitate cilindrică 3.746,00 a fost vândut de SC Tantal Company SRL către SC MCT 

Media SRL (actuala BAU CENTER VEST SRL), conform facturii nr. 10212 din data de 05.10.2012. 

Pe cale de consecință, subscrisa SC Tantal Company SRL prin lichidator judiciar solicită recalcularea sumelor datorate 

raportat la cele menționate anterior. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Popescu George 


