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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1251 Din data de 08.10.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2940/115/2014; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II - a Civilă; Judecător-sindic: 

Deteşan D. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul 

arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 

3.1.Debitor: SC Oxygaz Plus SRL, cod de identificare fiscală: RO 21108006; Sediul social: Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, 

jud. Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/176/2007; 

3.2.Administrator special: Ovidiu Rădoi. 

4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în mun. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 

4, ap. 14, jud. Timiş, cod identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 

0745.267.676, reprezentat prin asociat coordonator. 

5. Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Oxygaz Plus SRL, în 

temeiul art. 59 alin (1) din Legea 84/2014, comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 

atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 

Oxygaz Plus SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generală a Creditorilor  

debitorului SC OXYGAZ PLUS SRL din data de 12.10.2018, ora 11:00 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului din data de 12.10.2018, ora 11:00 este: 

(1). Aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor de recuperat ale debitoarei SC Oxygaz Plus SRL. 

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

(1). Aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor de recuperat ale debitoarei SC Oxygaz Plus SRL. 

Referitor la creantele ramase de recuperat de catre SC Oxygaz Plus SRL 

Lichidatorul judiciar prezinta situația detaliată a debitorilor societății falite: 

DENUMIRE  DEBITOR 

Cuantum 

creanță 

deținută de 

catre SC 

OXYGAZ 

PLUS SRL 

OBSERVAȚII 

SC Acef SRL 133.22 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 133,22 lei.  

SC Adeprest SRL 471.43 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila, precum 

si la formularea unei actiuni impotriva SC ADEPREST SRL. Cauza a 

facut obiectul dosarului nr.  4673/290/2017 afla pe rolul Judecatoriei 

Resita. La termenul din 18.07.2018 cererea formulată de reclamanta 

S.C. Oxygaz Plus S.R.L. – în faliment, prin lichidator judiciar 

Consultant Insolvenţă S.P.R.L., reprezentată legal prin asociat 

coordonator ec. Popescu George, în contradictoriu cu pârâtul S.C. 

ADEPREST S.R.L a fost respinsă. Avand in vedere situatia de fapt, se 

impune trecerea sumei de 415,63 lei pe costuri. 

Orasul Anina 233.62 lei 

Prin intermediul acțiunii formulată, lichidatorul judiciar a solicitat 

plata sumei de 276,80 lei reprezentând debit restant și dobânda legală 

penalizatoare. La termenul din 19.01.2018, a fost respinsa cererea 

formulată de reclamanta de reclamanta SC Oxygaz Plus SRL – în 

faliment, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin 

reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Popescu George, în 

contradictoriu cu pârâtul oraşul Anina. Raportat la starea de fapt, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 467,24 lei. 

Baesa Recup 274.91 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 133,22 lei.  
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Biofuelrom International 

SRL 
99.85 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 5193/271/2017 aflat pe rolul 

Judecătoriei Oradea, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de 

reclamant iar Biofuelrom International SRL are calitatea de pârât. 

Acțiunea are ca obiect plata sumei de 99,85 lei datorată de pârâtă, 

reprezentând debit restant și dobânda legală penalizatoare. Prin 

intermediul Hotărârii nr. 6462/05.10.2017 s-a admis cererea formulată 

de către subscrisa, iar instanța a obligat pârâta să achite către Oxygaz 

Plus SRL suma de 99,85 lei reprezentând contravaloare facturi fiscale 

nr. 20140236/04.03.2014, 20140357/02.04.2014 şi 

20140457/06.05.2014, la care se calculează dobânda legală 

penalizatoare de la data scadenţei până la data plăţii efective. 

Lichidatorul judiciar a solicitat instanței punerea mențiunii definitive 

pe Hotărârea nr. 6462/05.10.2017, în vederea executării acesteia. 

Brantner Servicii 34.17 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 34,17 lei.  

Camand Impex SRL 286.45 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 4674/290/2017, în care lichidatorul 

judiciar a formulat acțiune pentru recuperarea creanței deținută 

împotriva SC Camand Impex SRL, pe care a transmis-o către 

Judecătoria Reșița. Prin intermediul acțiunii formulată, lichidatorul 

judiciar a solicitat plata sumei de 337,56 lei reprezentând debit restant 

și dobânda legală penalizatoare. La primul termen de judecată din 

05.12.2017, instanța suspendă judecarea cauzei, cu drept de recurs pe 

durata suspendării. În urma cercetărilor efectuate de către subscrisa, s-

a observat faptul că SC Camand Impex SRL se află în procedura de 

insolvență, în dosarul nr. 1315/115/2015 aflat pe rolul Tribunalului 

Caraș - Severin. Lichidatorul judiciar a formulat cerere de repunere în 

termen și de admitere a creanței în tabelul de creanțe întocmit 

împotriva averii SC Camand Impex SRL. De asemenea, lichidatorul 

judiciar monitorizează acest dosar, în vederea admiterii creanței în 

tabelul preliminar si recuperarea creanței. Următorul termen în acest 

dosar este la 13.12.2018 

Col Metal SRL 10,271.10 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 2052/290/2017 aflat pe rolul 

Judecătoriei Reșița, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de 

reclamant iar SC Col-Metal SRL are calitatea de pârât. Prin 

intermediul acțiunii, s-a solicitat plata sumei de 10.270,98 lei 

reprezentând debit restant și dobânda legală penalizatoare. Cauza se 

amână pentru termenul stabilit în data de 09.05.2018, în vederea 

administrării probelor încuviinţate, cu mențiunea de depune la dosar 

copii certificate cu originalul pentru contractul 42V/03.12.2012. Până 

în prezent nu au fost identificate copii ale contractului solicitat în 

arhiva deținută de lichidatorul judiciar. La termenul din 09.05.2018, 

instanța suspendă judecarea cererii formulate, cu drept de recurs pe tot 

parcursul suspendării judecării cauzei. 

Condor Recycling SRL 836.40 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 1574/273/2017 aflat pe rolul 

Judecătoriei Oravița, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de 

reclamant iar SC Condor Recycling SRL are calitatea de pârât. Prin 

intermediul acțiunii formulată, lichidatorul judiciar a solicitat plata 

sumei de 1042,20 lei reprezentând debit restant și dobânda legală 

penalizatoare. Primul termen de judecată a fost stabilit la data de 

22.02.2018, când instanța a  admis excepţia lipsei capacităţii 

procesuale a pârâtei SC Condor Recycling SRL, excepţie ridicată din 

oficiu și a respins acţiunea formulată de către reclamanta SC Oxygaz 

Plus SRL -în faliment, prin lichidator Consultant Insolvenţă SPRL, în 

contradictoriu cu SC Condor Recycling SRL, în prezent dizolvată şi 

lichidată. Raportat la starea de fapt, se impune trecerea pe costuri. 
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Consiron Trust SRL 32.96 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 701/290/2018 aflat pe rolul 

Judecătoriei Reșița, în care  Oxygaz Plus SRL are calitatea de 

reclamant, iar SC Consiron Trust SRL are calitatea de pârât. Prin 

intermediul acțiunii formulate, lichidatorul judiciar al SC Oxygaz Plus 

SRL a solicitat obligarea pârâtei la plata debitului restant în cuantum 

de 32,96 lei reprezentând contravaloare chirie butelie acetilenă, 

conform facturii nr. 20150698 scadentă la data de 20.08.2015, și 

obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 

7,92 lei, calculată de la data scadenței până la data de 05.02.2018, la 

care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la data efectivă a 

plății. La termenul din 11.09.2018 s-a amânat pronunţarea pentru data 

de 26.09.2018, termen la care a fost admisă cererea formulată de 

societatea Oxygaz Plus SRL în contradictoriu cu pârâta Consiron 

Trust SRL și a dispus obligarea pârâtei la plata sumei de 32,96 lei 

reprezentând debit principal şi 7,92 lei dobanda legala penalizatoare, 

precum și la plata dobanzii legale penalizatoare până la data plăţii 

efective a debitului.  

Cristal Gesmina SRL 176.10 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 176,10 lei.  

Crosi Product SRL 260.40 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 260,40 lei.  

Crosi Grup SRL 4,551.87 lei 

La data de 08.12.2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale 

impotriva averii debitoarei SC CROSI PRODUCT SRL, formandu-se 

dosarul nr. 4143/115/2011, pe rolul Tribunalului Caras-Severin. La 

data de 13.02.2014 s-a dispus deschiderea procedurii falimentului iar 

la data de 18.05.2017, prin Sentința nr.  122/2017/2017 s-a dispus 

înhiderea procedurii de insolvență și radierea societății. Avand in 

vedere starea de fapt, se impune trecerea pe costuri. 

Demo Emra SRL 452.35 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 24372/212/2017, aflat pe rolul 

Judecătoriei Constanța, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de 

reclamant iar SC Demo Emra SRL are calitatea de pârât. Prin 

intermediul acțiunii formulată, lichidatorul judiciar a solicitat plata 

sumei de 530,23 lei reprezentând debit restant și dobânda legală 

penalizatoare. La termenul din 13.09.2018 s-a amânat pronunțarea 

pentru data de 28.09.2018, termen la carea cererea subscrisei a fost 

respinsă. Raportat la starea de fapt, se impune trecerea pe costuri. 

Arc Design Bocsa 189.82 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 189,82 lei.  

Dia Termo Instal 25.34 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 25,34 lei.  

Didaco 446.40 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 446,40 lei.  



4 

SC Eso Metal SRL 3,839.52 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 1627/306/2018 aflat pe rolul 

Judecătoriei Sibiu, având ca obiect acțiune în daune contractuale. SC 

Oxygaz Plus SRL are calitatea de reclamant, iar SC Eso Metal SRL 

are calitatea de pârât. Prin cerere de chemare în judecată, lichidatorul 

judiciar al SC Oxygaz Plus SRL a solicitat obligarea pârâtei la plata 

debitului restant în cuantum de 3.840,06 lei, a dobânzii legale 

penalizatoare în cuantum de 854,50 lei și plata cheltuielilor de 

judecată. La termenul din 27.09.2018 s-a amânat cauza pentru 

depunerea de înscrisuri la data de 22.11.2018. 

Eurometal Haus 590.40 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 590,40 lei.  

Explo Dem SRL 621.87 lei 

La data de 04.12.2014 s-a  dispus deschiderea procedurii de insolventa 

impotriva debitoarei EXPLO DEM SRL, formandu-se dosarul nr.  

2632/115/2014, aflat pe rolul Tribunalului Caras-Severin. La data de 

21.05.2015 s-a admis cererea administratorului judiciar şi s-a dispus 

începerea procedurii generale a falimentului. A fost acordattermen in 

vederea continuarii procedurii pentru data de 11.10.2018. 

Hidroconstructia Bistrita 268.09 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 268,09 lei.  

GS Imbrescu 53.31 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 53,31 lei.  

Lis Consulting 1,885.40 lei 

La data de 15.07.2015 a fost admisa cererea introductivă formulată de 

către debitorul SC “Lis Consulting” SRL şi în consecinţă, in temeiul 

art. 72 alin 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii generale a 

insolvenţei împotriva debitorului SC “Lis Consulting” SRL. Subscrisa 

a formulat declaratie de creante prin intermediul căreia a solicitat 

înscrierea creanţei deținută de către subscrisa împotriva SC Lis 

Consulting SRL, în cuantum total de 973,53 lei în Tabelul preliminar 

de creanţe al debitoarei SC Lis Consulting SRL. La data de 

02.02.2017a fost confirmat planul de reorganizare al debitorului SC 

LIS CONSULTING SRL Reşiţa şi s-a dispus reorganizarea activităţii 

debitorului în mod corespunzător, pe o perioadă de 3 luni. La data de 

29.06.2017 s-a dispus încheierea procedurii reorganizării judiciare a 

debitoarei SC Lis Consulting SRL, şi, pe cale de consecinţă, reinserţia 

debitorului în activitatea de afaceri. Creanta subscrisei a fost respinsa 

prin Planul de reorganizare. 

Mak Industrie 2003 SRL 177.18 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 130/290/2018 aflat pe rolul 

Judecătoriei Caransebeș, având ca obiect pretenții. SC Oxygaz Plus 

SRL are calitatea de reclamant, iar SC MAK INDUSTRIE 2003 SRL 

are calitatea de pârât. Prin cerere de chemare în judecată, lichidatorul 

judiciar al SC Oxygaz Plus SRL a solicitat obligarea pârâtei la plata 

debitului restant în cuantum de 177,18 lei, dobânzi legale 

penalizatoare în cuantum de 151,06 lei și plata cheltuielilor de 

judecată. La termenul din 25.09.2018, având nevoie de timp pentru a 

delibera, instanța a  aplicarat art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.civ. şi a 

amânat pronunţarea cauzei pentru data de 11.10.2018, soluţia urmând 

a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
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Metal SHZ Recycling SRL 355.14 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 416/201/2018 aflat pe rolul 

Judecătoriei Calafat, având ca obiect pretenții. SC Oxygaz Plus SRL 

are calitatea de reclamant, iar SC Metal SHZ Recycling SRL are 

calitatea de pârât. Prin cerere de chemare în judecată, lichidatorul 

judiciar al SC Oxygaz Plus SRL a solicitat obligarea pârâtei la plata 

debitului restant în cuantum de 355,14 lei, dobânzi legale 

penalizatoare în cuantum de 76,24 lei și plata cheltuielilor de judecată. 

actiuneaa fost admisa si pârâta a fost obligata la plata sumei de 355,14 

lei despagubiri și la 76,24 lei dobânda penalizatoare calculată de la 

data scadenței până la data de 15.01.2018, la care se adaugă dobanda 

legală penalizatoare până la data plății efective. Lichidatorul judiciar a 

solicitat instanței punerea mențiunii definitive pe Hotărârea nr. 

21/07.05.2018, pentru punerea în executare a acesteia. 

Motoserv G&M SRL 481.56 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 4634/208/2017 aflat pe rolul 

Judecătoriei Caransebeș, având ca obiect pretenții. SC Oxygaz Plus 

SRL are calitatea de reclamant, iar SC MOTOSERV G&M SRL are 

calitatea de pârât. Prin cerere de chemare în judecată, lichidatorul 

judiciar al SC Oxygaz Plus SRL a solicitat obligarea pârâtei la plata 

debitului restant în cuantum de 481,56 lei reprezentând contravaloare 

servicii prestate, dobânzi legale penalizatoare în cuantum de 353,84 

lei și plata cheltuielilor de judecată. In 14.03.2018 actiunea a fost 

admisa si parata a fost obligata la plata către reclamantă a sumei de 

481,56 lei - reprezentând servicii prestate şi neachitate şi a sumei de 

353,84 lei - reprezentând dobândă legală penalizatoare, calculată de la 

data scadenţei, până la data de 10.11.2017, la care se adaugă dobânda 

legală penalizatoare până la data plăţii efective. Lichidatorul judiciar a 

solicitat instanței punerea mențiunii definitive pe Hotărârea nr. 

384/14.03.2018, pentru punerea în executare a acesteia. Prin cererea 

nr. 45 din 11.07.2018 formulată de către lichidatorul judiciar, adresată 

BEJ Brad. T. Gheorghe, Hotărârea nr. 384/14.03.2018 a fost pusă în 

executare, formându-se dosarul 80/EX/2018, în vederea recuperării 

sumei de 481,56 lei. 

Munteanu Vasile 871.63 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 871,63 lei.  

Novamet Real SRL 520.98 lei 

La data de 12.09.2016 s-a admis cererea formulată de debitorul S.C. 

NOVAMET REALS.R.L. In baza art.145 alin.1, pct.A lit.a , art.66 

alin.1 şi art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014, s-a dispus intrarea in 

faliment prin procedură simplificată a debitorului. În temeiul art. 85 

alin. 4 şi art.145 alin.2 ridică dreptul de administrare al debitorului şi 

dispune dizolvarea societăţii debitoare. La data de 03.04.2017, in baza 

art. 174 din Legea nr.85/2014, s-a închis procedura insolvenţei 

împotriva debitoarei SC NOVAMET REAL SRL si s-a dispus 

radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului Bucureşti. 

Raportat la starea de fapt, se impune trecerea pe costuri a sumei de 

520,98 lei. 
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Prodmec SA 1,350.18 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 699/290/2018 aflat pe rolul 

Judecătoriei Reșița, în care  SC Oxygaz Plus SRL are calitatea de 

reclamant, iar SC Prodmec SA are calitatea de pârât. Prin intermediul 

acțiunii formulate, lichidatorul judiciar al SC Oxygaz Plus SRL a 

solicitat obligarea pârâtei la plata debitului restant în cuantum de 

1.734,08 lei reprezentând contravaloare O.G. Butelie 40l 150 BAR, 

Amestec corgon 18 butelie 50l 200 BAR, Argon 4.8 butelie 50l 200 

BAR, O.G. Butelie 40l 150 BAR, amestec corgon 18 butelie 50l 200 

BAR, argon 4.8 butelie 50l 200 BAR Prin cererea de chemare în 

judecată, lichidatorul judiciar a solicitat și plata dobânzii legale 

penalizatoare în cuantum de 383,33 lei, calculată de la data scadenței 

până la data de 15.01.2018, la care se adaugă dobânda legală 

penalizatoare până la data efectivă a plății. La termenul din 

11.09.2018 a fost suspendată judecarea cauzei civile formulată de 

reclamant SC OXYGAZ PLUS SRL în faliment în contradictoriu cu 

pârâtul SC PROMDEC SA , având ca obiect pretenţii. 

Rapid SM 269.29 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 269,29 lei.  

Recons SA 943.67 lei 

La data de 28.11.2013 s-a dispus deschiderea procedurii generale 

impotriva debitoarei Recons SA. La data de 11.12.2014 s-a dispus 

deschiderea falimentului. In cauza s-a acordat termen in vederea 

continuarii procedurii la data de 18.10.2018. 

Remat Banat Recycling 

SRL 
3,723.88 lei 

La data de 19.09.2013 s-a dispus deschiderea procedurii generale a 

insolvenţei impotriva debitoarei Remat Banat Recycling SRL. La data 

de 03.07.2014, instanta admite cererea administratorului judiciar şi 

dispune începerea procedurii simplificate a falimentului. A fost 

acordat termen la data de 17.01.2019 în vederea valorificării bunurilor 

aflate în patrimoniul debitoarei. 

Rep Moto Trans 58.40 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 58,40 lei.  

Rickmar Company 463.51 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 463,51 lei.  

Resita Reductoare Și 

regenerabile SA 
9,896.86 lei 

La data de 01.08.2014 se admite cererea formulată de debitor si se 

deschide procedura generală a insolvenţei. In cauza a fost acordat 

termen in vederea continuarii planului de reorganizare la data de 

13.12.2018. 

Spedition RO A TIR SRL 

Sibiu 
441.69 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 698/290/2018 aflat pe rolul 

Judecătoriei Reșița, având ca obiect pretenții. SC Oxygaz Plus SRL 

are calitatea de reclamant, iar SC Spedition Ro A Tir SRL Sibiu – 

entitate fără personalitate are calitatea de pârât. Prin cerere de chemare 

în judecată, lichidatorul judiciar al SC Oxygaz Plus SRL a solicitat 

obligarea pârâtei la plata debitului restant în cuantum de 645,69 lei, 

plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 172,10 lei și a 

cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest demers. La termenul din 

25.09.2018 a fost amânată cauza pentru garantarea dreptului la apărare 

la data de 14.11.2018. 

Hydro Engineering SA 5,172.54 lei 

La data de 28.11.2013 s-a admis cererea debitorului cu privire la 

deschiderea procedurii generale a insolvenţei. La data de 01.02.2018 

s-a dispus inceperea procedurii generale a falimentului debitorului 
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Hydro- Engineering SA. In cauza a fost acordat termen in vederea 

continuarii procedurii la data de 22.11.2018. Creanta subscrisei a fost 

redusa prin planul de reorganizare, in prezent OXYGAZ PLUS SRL 

mai are de incasat suma de 800 lei de incasat. 

Romserv Auto & Ship 3,677.16 lei 

Cauza a facut obiectul dosarului nr. 3934/212/2018. Cererea 

subscrisei a fost admia în parte, obligand pârâta la plata către 

reclamantă a sumei de 2825,69 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor fiscale nr. 20150837/28.09.2015 şi 20150838/28.09.2015 şi 

la plata dobânzii legale penalizatoare aferente acestui debit, calculată 

conform art. 3 ind. 1 din OG nr. 13/2011, de la data cererii de chemare 

în judecată până la data plăţii efective. 

Rec Obi Plast 5,496.47 lei 

Cauza face obiectul dosarului nr. 658/273/2017 aflat pe rolul 

Judecătoriei Oravița, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de 

reclamant iar SC Rec Obi Plast SRL are calitatea de pârât. Prin 

intermediul acțiunii, s-a solicitat plata sumei de 5.496,47 lei 

reprezentând debit restant și dobânda legală penalizatoare. La 

termenul de judecată din data de 19.09.2017, prin intermediul 

Hotărârii nr. 772/19.09.2017, este admisă în parte acţiunea 

reclamantului SC Oxygaz Plus SRL, pentru suma de 2.138,12 lei. 

Lichidatorul judiciar a solicitat instanței punerea mențiunii definitive 

pe Hotărârea nr. 772/19.09.2017, pentru punerea in executare a 

hotărârii mai sus menționate. Prin cererea nr. 44 din 27.06.2018 

formulată de către lichidatorul judiciar, adresată BEJ Brad. T. 

Gheorghe, Hotărârea nr. 772/19.09.2017 a fost pusă în executare, 

formându-se dosarul 72/EX/2018, în vederea recuperării sumei de 

2.138,12 lei. 

Silcom 153.67 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 153,67 lei.  

Silva Logistic 403.39 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 403,39 lei.  

Susai Servcom 89.28 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 89,28 lei.  

Transal Urbis 68.34 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 572,88 lei.  

Vadris Trading 169.41 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 169,41 lei.  

Soc Com de Intr Vagoane 572.88 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 572,88 lei.  
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MC Vasii Cons 235.05 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 235,05 lei.  

Soc Coop Viitorul Carasan 386.75 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 386,75 lei.  

Zabic Daniel 624.97 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului in vederea 

recuperarii sumelor restante inregistrate in evidenta contabila. Avand 

in vedere costurile purtarii unui proces, cuantumul creantei de 

recuperat precum si faptul ca a intervenit termenul de prescriptie, se 

impune trecerea pe costuri a sumei de 624,97 lei.  

UCM Turnate SRL 776.934,04 lei 

La data de 10.05.2012 s-a admis cererea debitoarei SC UCM Turnate 

SRL şi a reclamantei-creditoare SC UCM Oxigaz SRL şi în 

consecinţă, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei 

impotriva debitoarei UCM TURNATE SRL, formandu-se dosarul nr. 

1888/115/2012 aflat pe rolul Tribunalului Caras-Severin. La data de 

30.01.2014 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului. 

Subscrisa a formulat cerere de creante impotriva averii UCM 

TURNATE SRL, cererea fiind admisa si inscrisa in tabelul de creante 

cu suma de 776.934,04 lei. La data de 10.11.2016 s-a dispus 

închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC UCM TURNATE 

SRL si s-a radiat debitorulSC UCM Turnate SRL din Registrul 

Comerţului prin Sentinta civila nr. 371/JS/10 noiembrie 2016. 

*Acest punct de pe ordinea de zi necesită votul creditorilor. 

Motivat de următoarele: 

• Șansele mici de recuperare a creanțelor, având în vedere faptul că aceste sume au dobândit titlu oneros, fiind 

înscrise în tabele ale creditorilor care la rândul lor sunt în procedură de insolvență, 

• Insuficiența fondurilor în vederea acoperirii cheltuielilor administrative; 

• Gradul estimat de îndestulare al creditorilor înscriși la masa credală a debitorului Oxygaz Plus SRL este în 

cuantum de aproximativ 2% - 3%. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea trecerii pe costuri a creanțelor de recuperat ale debitoarei SC 

Oxygaz Plus SRL 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL reprezentat prin asociat coordonator  


