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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 24 (douazecisipatru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

RAPORT FINAL ȘI SITUAȚII FINANCIARE FINALE privind debitorul 

SC OXYGAZ PLUS SRL  

I.  Referitor la disp. art. 99 și art. 100 din Legea nr. 85/2014 

Prin cererea înregistrată la Registratura Tribunalului Caraș-Severin, debitorul SC Oxygaz Plus SRL a solicitat 

deschiderea procedurii generale a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 și desemnarea în calitate de administrator 

judiciar a societății Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George. 

Tribunalul Caraș-Severin a soluționat cererea de deschidere a procedurii formulată de către debitor, prin Încheierea 

civilă nr. 128/JS/CC din data de 11.09.2014, pronunțată de Tribunalul Caraş-Severin, Secția a II - a Civilă de 

Contencios Administrativ, în dosarul nr. 2940/115/2014 și a dispus  deschiderea procedurii generale a insolvenţei 

împotriva debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu sediul în localitatea Reșița, str. Mociur, nr. 50, judeţul Caraș-Severin, 

CUI 21108006, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/176/2007. 

De asemenea, conform art. 57 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a numit în calitate de administrator judiciar 

practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George.  

În temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în data de 29.09.2014, am procedat la comunicarea 

notificării de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei S.C. Oxygaz Plus S.R.L. către debitoare, prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39934576602 la adresa societăţii din mun. Reşiţa, str. Mociur, 

nr. 50, jud. Caraş-Severin. De asemenea, notificarea menţionată anterior a fost comunicată tuturor creditorilor 

identificaţi în lista anexată, în conformitate cu disp. art. 67 alin. (1) lit. c) și conform cererii de deschidere a procedurii 

de insolvenţă formulată de către debitoare. 

Administratorul judiciar a adus la cunoştinţa consiliului de administrare a  societăţii prevederile art. 83 alin. (1) din 

Legea nr. 85/2014 privind obligativitatea înscrierii în contextul tuturor actelor și corespondenței emise de debitor a 

mențiunilor “societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective”. 

Totodată, debitoarea a fost notificată cu privire la obligaţia acesteia de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate 

încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi a valorii acestora, 

precum şi a datelor de identificare a cocontractanţilor astfel cum prevede art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 

De asemenea în temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 85/2014, am solicitat debitoarei să pună la dispoziția  

administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 

- toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitoare și cu privire la  averea debitoarei, în 

vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea tuturor actelor procedurale instituite de 

Legea 85/2014; 

- lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute 

în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, 

cu precizarea că sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

o constituie ridicarea dreptului de administrare, respectiv aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 

85/2014 de către judecătorul sindic.  

Având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (1) şi art. 58 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență, administratorul judiciar a convocat pentru data de 01.10.2014, ora 12:00, la sediul 

debitoarei S.C. Oxygaz Plus S.R.L. din Mun. Reșița, Str. Mociur, nr. 50, Jud. Caraș- Severin, Adunarea Generală 

Ordinară a Asociaților cu următoarea ordine de zi: „Desemnarea unui administrator special care să reprezinte 

interesele societății și ale asociaților și care să participe la procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea 

retribuției acestuia” 

Administratorul judiciar a procedat la reconvocarea unei noi ședințe a Adunării Generale a Asociaților, pentru data de 

08.10.2014 ora 12:00, la adresa din Timișoara, str. Splaiul Nistrului, nr. 1, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 

„Desemnarea unui administrator special care să reprezinte interesele societății și ale asociaților și care să participe la 

procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției acestuia” 
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S-a hotărăt desemnarea d-lui Ovidiu Rădoi în calitate de administrator special al societății Oxygaz Plus SRL cu un 

mandat cu titlu gratuit, având atribuțiile prevăzute de art. 54 și 56 din Legea 85/2014. 

De asemenea, la data de 23.09.2014 s-a depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Timiș cererea în 

vederea publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii insolvenţei asupra 

debitoarei, anunţul fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16733/23.09.2014. 

În vederea informării creditorilor cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei S.C. Oxygaz Plus 

S.R.L. s-au transmis notificări prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și, de asemenea, anunţul de 

deschidere a procedurii generale de insolvenţă s-a publicat în ziarul de circulaţie naţională Jurnalul Național.  

Tot în acest scop, s-au transmis notificări privind deschiderea procedurii generale a  insolvenţei către creditorii bugetari 

DGRFP Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, Agenția Județeană pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Caraș-Severin, Consiliul Local Reșița – Serviciul Public Impozite şi Taxe, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Caraș-Severin,  Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului,  Direcția Județeană pentru Accize și 

Operațiuni Vamale Caraș-Severin şi Primăriei Municipiului Reşiţa. 

S-au notificat privind deschiderea procedurii de insolvență și terții popriți ai debitoarei, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire. 

II.  Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 

În conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență, administratorul judiciar a întocmit și a transmis Raportul prin care a propus continuarea perioadei de 

observaţie din procedura generală de insolvență, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 

AR39927980358, primit în data de 13.10.2014 de către registratura Tribunalului Caraș-Severin și depus la dosarul 

cauzei. Anunțul privind acest raport a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 18377 din data de 

17.10.2014, conform dovezii nr. 305260 din data de 17.10.2014.   

Administratorul judiciar a întocmit și a depus la grefa Tribunalului Timiș în data de 31.10.2014 şi, de asemenea, a 

publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19390 din data de 03.11.2014 Raportul privind cauzele și 

împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei SC Oxygaz Plus SRL având în vedere 

dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

Pentru a se constata dacă societatea figurează în evidenţele Primăriei Municipiului Reşiţa cu bunuri impozabile ne-am 

adresat acestei instituţii cu solicitarea de a ne comunica dacă debitoarea figurează cu terenuri, clădiri sau mijloace de 

transport. Primăria Municipiului Reşiţa nu a dat curs, până în prezent, solicitărilor administratorului judiciar.  

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin a comunicat administratorului judiciar Decizia nr. 32317 

din 29.09.2014, referitoare la obligațiile de plată accesorii, din dosarul fiscal nr. 2006. Această decizie prevede 

accesoriile calculate conform art. 88 lit. c) și art. 119 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 

Fiscală, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri ale bugetului general 

consolidat. Astfel, societatea debitoare are următoarele obligații fiscale: 

Nr. 

crt. 

 

Cod 

 

Natura obligației fiscale 
Accesorii (lei) 

1. 2 Impozit pe veniturile din salarii 848 

2. 305 Dobânzi și penalități de întârziere aferente Taxei pe valoarea adăugată 1.930 

3. 411 Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator 1.249 

4. 412 Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați 614 

5. 
416 Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de 

angajator 
16 

6. 421 Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator 31 

7. 422 Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați 31 

8. 423 Contribuția angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor sociale 16 

9. 431 Contribuția pentru asigurări de sănătate datorată de angajator 319 

10. 432 Contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați 315 

11. 439 Contribuții pentru concedii și indemnizații de la persoane juridice sau fizice 22 

12. 701 Impozit pe construcții 12 

  Total 5.403 

Conform indicatorilor din situaţiile financiare anuale la 31.12.2013 depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 79/2014 privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 

economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, de către entităţile al căror exerciţiu financiar 

coincide cu anul calendaristic, care au aplicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, administratorul judiciar prezintă următoarea stare a societății debitoare:  

a)Indicatorii din bilanțul întocmit pentru 31.12.2013 cuprind următoarele valori:  

-  active imobilizate în valoare de 140.964 lei; 

- active circulante în sumă totală de 366.395 lei, din care stocuri (materii prime, materiale consumabile, producție în 

curs de execuție, semifabricate, produse finite, mărfuri) în cuantum de 28.456 lei, creanțe în valoare de 337.754 lei,  

casa și conturi la bănci în sumă de 185 lei; 

-  cheltuieli în avans în valoare de 3.628 lei; 
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-  datorii în sumă de 1.447.310 lei; 

- capitalul total înregistrează o valoare negativă în cuantum de -936.323 lei. 

b)Indicatorii din contul de profit și pierdere arată următoarele sume: 

- cifra de afaceri netă este de 1.028.725 lei; 

- veniturile totale sunt în valoare de 1.050.106 lei ; 

- cheltuielile totale  reprezintă 1.211.686 lei; 

- pierderile sunt în sumă de 161.580 lei. 

În această perioadă, societatea nu a înregistrat profit. 

Debitoarea S.C. Oxygaz Plus S.R.L. a deținut în patrimoniu următoarele bunuri imobile şi mobile: 

Nr. 

crt. 
Imobil 

Valoare de 

inventar (lei) 

Valoare rămasă 

neamortizată (lei) 

Amortizare 

înregistrată (lei) 

1. 
Construcție-

Amenajare service 
48.540,64  32.360,44  16.180,20  

     

     

Nr. 

Crt. 

Echipamente 

tehnologice 

(mașini, utilaje) 

Data intrării 
Valoare de inventar 

(lei) 

Valoare rămasă 

neamortizată (lei) 

Amortizare 

înregistrată 

(lei) 

1. 
Stație umplere butelii 

pentru oxigen 
01.01.2010 43.120 23.356,77 19.763,23 

2. 
Fundație pentru inst. 

rez. oxigen 
01.01.2010 34.153,36 18.499,81 15.653,55 

3. 
Microcentrală 

electrică 24KW 
01.01.2010 2.058,82 1.115,07 943,75 

4. 
Microcentrală 

electrică 36 KW 
01.01.2010 2.344,54 1.269,84 1.074,70 

5. 
Aerotermă Areo 81A 

0020 
01.01.2010 2.074,10 1.123,52 950,58 

6. 
Instalație termică 

corpul 1 
01.01.2010 5.110,70 2.768,25 2.342,45 

7. 
Instalație termică 

corpul 2 
01.01.2010 5.722,60 3.099,65 2.622,95 

 Total  94.584,12 51.232,91 43.351,21 

 

Nr. 

Crt. 

Aparate și instalații de 

măsură  

Data 

intrării 

Valoare de 

inventar (lei) 

Valoare rămasă 

neamortizată (lei) 

Amortizare 

înregistrată 

(lei) 

1. 
Sistem electronic de 

contorizare debit F 
01.04.2007 13.423 0,00 13.423 

2. 
Sistem de calcul HP DX 

2400 KV 310 EA 
01.04.2009 2.078,10 0,00 2.078,10 

3. 
Sistem de calcul HP DX 

2400 KV 310 EA 
01.07.2009 2.022,50 0,00 2.022,50 

4. Decelerometru AMX 502 01.03.2012 5.859 4.443,07 1.415,93 

5. Stand de probă Hidraulică 01.01.2013 3.900 3.282,50 617,50 

6. Sistem de alarmă 01.01.2013 4.637,20 3.903,04 734,16 

 Total  31.919,80 11.628,61 20.291,19 

 

Nr. 

Crt. 

Mijloace de 

transport 

Data 

intrării 

Valoare de inventar 

(lei) 

Valoare rămasă 

neamortizată (lei) 

Amortizare 

înregistrată 

(lei) 

1. Auto Ford Turneo 01.07.2009 48.677 0,00 48.677 

2. Auto Ford Transito 01.07.2009 81.827,80 0,00 81.827,80 

3. Auto Ford Transito 01.07.2009 82.252,90 0,00 82.252,90 

4. Motostivuitor 01.08.2009 59.705,30 0,00 59.705,30 

5. 
Remorcă Padis 752 

AE 
01.11.2010 4.755 1.783,20 2.971,80 
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 Total  277.218 1.783,20 275.434,80 

De asemenea menţionăm faptul că procedura insolvenţei împotriva debitoarei S.C. Oxygaz Plus S.R.L. s-a deschis ca 

urmare a cererii formulate de debitoare care 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 85/2014 privind 

procedura insolvenţei.  

III.  Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014 

În urma publicării în ziarul Jurnalul Național şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea 

procedurii generale de insolvenţă a debitoarei SC Oxygaz Plus SRL, au formulat cereri de creanţe următorii creditori:  

-DGRFP Timişoara prin AJFP Caraş-Severin, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitoarei 

SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 201.604,00 lei. 

-Consiliul Local Reșița, Serviciul Public Direcția Impozite și Taxe, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe 

împotriva debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 475,00 lei. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, aceste creanţe au fost 

admise fără a fi supuse procedurii de verificare. 

- SC Brantner Servicii Ecologice SA, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe 

împotriva debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 212,30 lei; 

- Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA, creditor 

chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă 

în cuantum de 434,00 lei; 

- Gia Security SRL – în faliment, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva 

debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 46.782,60 lei; 

- Gio Guard Force SRL – în faliment, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe 

împotriva debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 44.092,13 lei; 

- SC HRADVICE Solutions SRL – în insolvență, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de 

creanţe împotriva debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 14.870,06 lei; 

-   SC ICESA Energy SRL, creditor garantat, a solicitat înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitoarei 

SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 475.644,19 lei, revenind ulterior cu o precizare/completare la cererea 

inițială de admitere a creanței, solicitând înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de  1.084.563,73 lei, 

reprezentând facturi neachitate și dobânzi;  

- Linde Gaz România SRL, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva 

debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 281.076,06 lei; 

- Societatea Cooperativă Meșteșugărească "Viitorul Cărășan", creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul 

preliminar de creanţe cu o sumă în cuantum de 1.232,24 lei; 

-  Sorin David, creditor având o creanță subordonată, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva 

debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 83.813,30 lei; 

-   Stan Doru, creditor salarial, înscris cu suma de 376,00 lei; 

- SC UCM Reșița SA – în insolvență, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe 

împotriva debitoarei SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 115.814,51 lei; 

- Welding Expert SRL, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitoarei 

SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 10.956,59 lei. 

Precizăm că administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 

85/2014 și a întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Oxygaz Plus SRL – tabel transmis prin 

poștă și depus în data de 20.11.2014 prin Grefa Tribunalului Caraș-Severin la dosarul cauzei. Acest tabel preliminar al 

creanțelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20626 din data de 19.11.2014. 

Tabelul sus-menționat cuprinde creditorii:  

- DGRFP Timişoara prin AJFP Caraş-Severin, creditor bugetar, cu suma de 201.604,00 lei; 

- Consiliul Local Reșița, Serviciul Public Direcția Impozite și Taxe, creditor bugetar, cu o sumă în cuantum de 475,00 

lei; 

-  SC Brantner Servicii Ecologice SA, creditor chirografar, cu o sumă în cuantum de 212,30 lei; 

- Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA, creditor 

chirografar, cu suma de 434,00 lei; 

- Gia Security SRL – în faliment, creditor chirografar, cu o sumă în cuantum de 46.782,60 lei; 

- Gio Guard Force SRL – în faliment, creditor chirografar, cu o sumă în cuantum de 44.092,13 lei; 

- SC HRADVICE Solutions SRL – în insolvență, creditor chirografar, cu o sumă în cuantum de 14.870,06 lei; 

- SC ICESA Energy SRL, creditor garantat, cu suma de  1.084.563,73 lei;  

- Linde Gaz România SRL, creditor chirografar cu o sumă în cuantum de 281.076,06 lei; 

- Societatea Cooperativă Meșteșugărească "Viitorul Cărășan", creditor chirografar, cu o sumă în cuantum de 1.232,24 

lei; 

-  Sorin David, creditor având o creanță subordonată, cu o sumă în cuantum de 83.813,30 lei; 

-   Stan Doru, creditor salarial, înscris cu suma de 376,00 lei; 

- SC UCM Reșița SA – în insolvență, creditor chirografar, cu o sumă în cuantum de 115.814,51 lei; 
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- Welding Expert SRL, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitoarei 

SC Oxygaz Plus SRL cu o sumă în cuantum de 10.956,59 lei. 

Creditorul DGRFP Timişoara - AJFP Caraş-Severin al cărei creanță a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe al 

debitoarei cu rangul de creanță bugetară conform art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014, a fost notificat conform art. 110 

alin. (4) din Legea 85/2014, de către administratorul judiciar, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 

AR39933845252, primită în data de 20.11.2014. 

Împotriva tabelului preliminar al creanțelor depus la dosarul cauzei nr. 2940/115/2014, s-a formulat o contestație, de 

către dl. Sorin D, având calitatea de creditor și asociat al debitorului SC Oxygaz Plus SRL. Acesta a contestat cauza de 

preferință a creanței acceptate a creditorului ICESA Energy SRL, în speță contractul de garanție reală mobiliară nr. 

1/04.08.2014 și valoarea creanței înscrise în tabelul preliminar al creanțelor.  

IV.  Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 

Administratorul judiciar a ȋntocmit tabelul preliminar rectificat II de creanțe împotriva averii debitorului. Acest raport a 

fost transmis la dosarul cauzei, a fost afișat pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro, la secțiunea 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/10/Tabel-preliminar-rectificat-II-de-creante-intocmit-

impotriva-debitorului-Oxygaz-Plus-SRL.pdf, a fost publicat în BPI nr. 10666/31.05.2016.  

Având în vedere faptul că nu s-au formulat cotestații împotriva acestui tabel, respectiv s-a soluționat definitiv litigiul ce 

a făcut obiectul dosarului nr. 2940/115/2014/a1* și s-a întocmit evaluarea bunurilor din patrimoniul debitorului, 

lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv de creanțe. Acest tabel a fost depus la dosarul cauzei, a fost afișat pe 

site-ul subscrisei la secțiunea DOSARE – OXYGAZ PLUS SRL și a fost publicat în BPI nr. 17009/22.09.2016. Până în 

prezent nu s-au formulat contestații împotriva tabelului definitv de creanțe.  

V.  Referitor la disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014 

Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, 

administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitoarei SC Oxygaz Plus SRL 

pentru data de 24.11.2014, ora 1200, în localitatea Reșița, str. Caransebeșului, nr. 16A, jud. Caraș-Severin, având ca 

ordine de zi: 

,,I Prezentarea situației debitorului. 

 II. Confirmarea administratorului judiciar al debitorului SC Oxygaz Plus SRL desemnat de către judecătorul sindic 

prin Încheierea civilă nr. 128/JS/CC din data de 11.09.2014, precum și stabilirea retribuției acestuia. 

III. Desemnarea Comitetului Creditorilor.” 

Administratorul judiciar constată că Adunarea Generală a  Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile 

instituite de art. 48 și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de 

insolvență, fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 73,46 % din 

valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar al 

creanţelor depus la grefa Tribunalului Caraș-Severin.  

Prin procesul-verbal nr. 690 din data de 24.11.2014, au fost luate următoarele hotărâri: 

Cu o majoritate de 62,77% din totalul masei credale (respectiv  85,45 % din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris), adunarea creditorilor ia act de situația financiară a debitoarei prezentată prin 

rapoartele întocmite de administratorul judiciar.  

 Cu o majoritate de 62,77 % din totalul masei credale (respectiv  85,45 % din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris),  Adunarea Generală a Creditorilor confirmă practicianul în insolvență 

CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Oxygaz Plus SRL şi aprobă 

pentru perioada de observație un onorariu fix lunar de 1.500 lei exclusiv T.V.A. 

 Cu o majoritate de 58,33% din totalul masei credale (respectiv  79,40% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris), creditorii au votat pentru alegerea unui comitet format din 3 membrii. Cu o 

majoritate de 58,33% din totalul masei credale (respectiv  79,40 % din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris), creditorii au votat pentru alegerea următorilor membrii în comitetul creditorilor 

debitoarei SC Oxygaz Plus SRL, raportat la dispozițiile art. 50 alin (4) din Legea 85/2014: 

-  SC ICESA Energy SRL, creditor garantat, procent 57.503%; 

-  DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș-Severin, creditor bugetar, procent 10.689%; 

-  SC Linde Gaz România SRL, creditor chirografar, procent 14.903%. 

Cu o majoritate de 58,33% din totalul masei credale care au votat PENTRU propunerea administratorului judiciar în 

ceea ce privește desemnarea președintelui comitetului creditorilor (respectiv  79,40% din totalul creditorilor prezenţi 

sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris), Adunarea Generală a Creditorilor alege în calitate de preşedinte al 

comitetului creditorilor pe creditorul SC ICESA Energy SRL, creditor garantat ce deţine un procent de 57,503% din 

totalul masei credale. 

Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 690 din data de 24.11.2014 a fost transmis la grefa Tribunalului 

Caraș-Severin, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39926248884    din data de 26.11.2014 și a 

fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 21324 din data de 02.12.2014. 

VI.  Referitor la disp. art. 123 alin. (8) din Legea nr. 85/2014 

În temeiul art. 123 alin. (8) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, 

administratorul judiciar, Consultant Insolvență SPRL, a procedat la denunţarea contractelor de muncă încheiate de către 

debitoare, cu următoarele persoane, pentru motive care nu țin de persoana angajatului: 

-Varan Petru, angajat în funcția de  îmbuteliator fluide sub presiune; 
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- Salceanu Carmenica, angajat în funcția de agent vânzări; 

- Milencovici Dusan, angajat în funcția de lăcătuș mecanic. 

La data de 03.02.2016, prin procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor înregistrat sub nr. 2113, având în vedere 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1625/26.01.2016 

precum și Raportul de activitate al debitorului SC OXYGAZ PLUS SRL privind şansele reale de redresare a activităţii 

acestuia având în vedere evoluţia activităţii după data deschiderii procedurii de insolvenţă a fost publicat în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență nr. 1377/22.01.2016, Adunarea Generală a Creditorilor, cu o majoritate de 68,19% din 

totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în 

scris) a aprobat Raportul de activitate al debitorului SC Oxygaz Plus SRL privind șansele reale de redresare a activității 

acestuia având în vedere evoluția activității după data deschiderii procedurii de insolvență prin intermediul căruia 

administratorul judiciar propune intrarea debitorului în procedura de faliment. 

VII. Referitor la disp. art. 145 din Legea 85/2014 

Având în vedere aprobarea de către Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Oxygaz Plus SRL, a raportului 

de activitate al debitorului SC Oxygaz Plus SRL privind șansele reale de redresare a activității acestuia având în vedere 

evoluția activității după data deschiderii procedurii de insolvență prin intermediul căruia subscrisa a propus intrarea 

debitorului în procedura de faliment, prin intermediul Sentinței civilă nr.  52/JS/04.02.2016, judecătorul- sindic, în 

temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. d) raportat la art. 98 alin. 3 din Legea 85/2014, a dispus trecerea debitorului SC 

Oxygaz Plus SRL, în procedura generală de faliment. 

În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea 85/2014, onorata instanță a dispus dizolvarea societății debitoare și 

ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 

Conform disp. art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de lichidator judiciar 

pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 

VIII. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64, respectiv art. 99 și art. 146 din Legea nr. 

85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

- a comunicat debitorului SC Oxygaz Plus SRL la sediul cunoscut, notificarea privind deschiderea procedurii de 

faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 

- a notificat asociații debitorului privind deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Oxygaz Plus 

SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 

- a notificat creditorii bugetari, respectiv creditori chirografari – conform listei depusă la dosarul cauzei, cu privire la 

deschiderea procedurii de faliment a debitorului, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

- notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Oxygaz Plus SRL a fost publicată în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3158/15.02.2016, precum şi în cotidianul Evenimentul zilei din data de 

15.02.2016 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin.(3) din Legea nr. 85/2014. 

IX. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 

În urma publicării notificării privind trecerea debitorului în procedura de faliment și a termenului limită de depunere a 

cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii la 21.03.2016, s-au depus la dosarul cauzei 

următoarele cereri de admitere a creanțelor născute în cadrul procedurii de insolvență A SC Oxygaz Plus SRL: 

1. Consiliul Local al Municipiului Reșița a depus supliment de creanță și precizare la acest supliment, prin intermediul 

căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 1.426,00 lei reprezentând obligații bugetare. Cererea a fost 

înregistrată la Registratura Tribunalului Caraș-Severin în data de 03.03.2016, fiind depusă în termenul stabilit de 

judecătorul-sindic. Acest creditor a fost înscris în tabelul suplimentar al creanțelor cu întreaga sumă solicitată, având 

rangul de creditor bugetar. 

2.  SC Brantner Servicii Ecologice SRL a depus cerere de admitere a creanței înregistrată în data de 01.03.2016, prin 

care a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 487,20 lei reprezentând pretenții bănești și penalități de întârziere. 

Subscrisa a observat faptul că cererea a fost depusă în termenul stabilit de onorata instanță și a fost achitată taxa de 

timbru în cuantum de 200 lei. Astfel acest creditor a fost înscris în tabelul suplimentar de creanțe cu întreaga sumă 

solicitată, având rangul de creditor chirografar. 

3. E.ON Energie România SA a înregistrat la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 18.03.2016, declarație de creanță 

suplimentară, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 1.480,10 lei reprezentând 

contravaloare energie electrică furnizată în perioada dec. 2015 – feb. 2016 și 200 lei contravaloare taxă de timbru. În 

urma studierii acestei cereri, s-a observat faptul că a fost depusă în termenul stabilit de judecătorul-sindic și a fost 

achitată taxa de timbru. Lichidatorul judiciar a înscris acest creditor în tabelul suplimentar de creanțe, cu rangul de 

creanță chirografară, cu suma parțială de 1.280,10 lei. Subscrisa a procedat la notificarea creditorului privind faptul că 

suma solicitată prin intermediul declarației de creanță a fost admisă PARȚIAL în Tabelul suplimentar de creanțe 

întocmit împotriva averii debitorului SC OXYGAZ PLUS SRL  - în faliment. Din suma de solicitată prin intermediul 

cererii de înscriere la masa credală, în cuantum total de 1.480,10 lei, s-a RESPINS suma de 200 lei reprezentând taxă 

judiciară de timbru, având în vedere faptul că art. 1 alin. (2) din OUG nr. 80/2013 prevede că "[...] taxele judiciare de 

timbru sunt datorate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele fizice și juridice și 

reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești[...]". Notificarea cu nr. 2345/21.04.2016 a fost 

comunicată către E.ON Energie România SA prin adresa de e-mail cunoscută. 
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4. SC Linde Gaz România SRL, a depus declarație de creanță prin care a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 

12.514,41 lei reprezentând contravaloare gaze tehnice și servicii accesorii. Lichidatorul judiciar a analizat această 

cerere, și a observat faptul că aceasta a fost depusă în termenul stabilit de judecătorul – sindic, fiind achitată taxa 

judiciară de timbru. Acest creditor a fost înscris în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului, 

cu întreaga sumă solicitată, ca și creanță chirografară. 

5. SC UCM Reșița SA, a depus cerere de admitere a creanței, înregistrată în data de 18.03.2016 la Registratura 

Tribunalului Caraș-Severin, prin care a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 58.581,51 lei. Subscrisa a 

analizat cererea, a observat că a fost depusă în termenul stabilit de onorata instanță și a fost achitată taxa judiciară de 

timbru. Astfel, UCM Reșița SA a fost înscrisă la masa credală a debitorului cu toată suma solicitată, cu rangul de 

creanță chirografară. 

6. DGRFP Timiș - prin AJFP Caraș-Severin, a depus supliment de creanță, prin intermediul căruia a solicitat în scrierea 

la masa credală cu suma de 50.004 lei reprezentând obligații la bugetul general consolidat. Lichidatorul judiciar a 

constatat faptul că cererea a fost depusă în termenul stabilit de judecătorul-sindic, astfel că, acest creditor a fost înscris 

cu întreaga sumă solicitată, cu rangul de creanță bugetară. 

Având în vedere cele menționate anterior, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului suplimentar al 

creanțelor împotriva averii debitorului Oxygaz Plus SRL. Acest tabel a fost transmis la dosarul cauzei, a fost afișat pe 

site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/ 

uploads/2014/10/Tabel-suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-SC-Oxygaz-Plus-SRL.pdf, respectiv a fost 

publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8283/26.04.2016.  

X. Referitor la disp. art. 151 din Legea 85/2014 

În data de 10.03.2016 lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului și a efectuat înventarierea bunurilor aflate în 

patrimoniul societății. Astfel, s-a întocmit procesul-verbal de inventariere nr. 2213/10.03.2016 și procesul-verbal de 

custodie nr. 2216/10.03.2016 prin intermediul căruia lichidatorul judiciar a predat bunurile aflate în averea debitoarei, 

în custodia administratorului special Rădoi Ovidiu. Ambele procese-verbale au fost transmise la dosarul cauzei, prin 

poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39910657062, plic primit în data de 18.04.2016.  

În vederea evaluării bunurilor din averea debitorului, lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea de oferte de preț de la 

diferiți evaluatori. Următorii experti evaluatori au comunicat oferte:  

Conval SRL – a comunicat ofertă de servicii solicitând un oorariu în cuantum de 2.500 lei 

Dobre Asset Management SRL - a comunicat ofertă de servicii solicitând un oorariu în cuantum de 6.000 lei 

FD Capital Management SRL - a comunicat ofertă de servicii solicitând un oorariu în cuantum de 5.000 lei 

Tărăsescu I. Paul – Octavian - a comunicat ofertă de servicii solicitând un oorariu în cuantum de 2.700 lei. 

Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea ofertelor de servicii primite, opinând la faptul că, cea mai bună ofertă din 

punct de vedere al onorariului solicitat și al termenului de execuție al lucrării, este oferta societății CONVAL SRL 

reprezentată prin administrator Ing. Stelian Ciglenean – evaluator membru autorizat ANEVAR.         

Având în vedere selecția de oferte efectuată de lichidatorul judiciar și cele precizate anterior, societatea Conval SRL a 

efectuat evaluarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei Oxygaz Plus SRL, întocmind 7 (șapte) rapoarte de evaluare 

privind următoarele bunuri: autoturism Ford Turneo Connect B-09-RPC, Remorca Padis 85-09-UCM, autoutilitară 

Ford Transit CS-21-GAZ, autoutilitară Ford Transit CS-22-GAZ, butelii gaze, mijloace fixe și obiecte de inventar, 

motostivuitor TCM FHD 18T3. 

Rapoartele de evaluare au fost transmise la dosarul cauzei prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire nr. AR39908308135 și au fost publicate pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, la 

secțiunea DOSARE – OXYGAZ PLUS SRL.  

Anunțul privind depunerea raportelor de evaluare a fost publicat în BPI nr. 13718/15.07.2016. Menționăm faptul că, 

până în prezent, nu s-au formulat obiecţiuni împotriva raportelor de evaluare ale bunurilor mobile, potrivit disp. art. 62 

alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 

Astfel, lichidatorul judiciar a prezentat respectiv a supus aprobării Adunării Generale a Creditorilor debitorului 

convocată pentru data de 30.08.2016, următoarele: 

- a prezentat rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitoarei sub forma rapoartelor de inventariere. 

-a prezentat și a solicitat aprobarea expertizelor de evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC 

Oxygaz Plus SRL. 

- a solicitat aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent, propuse de lichidatorul judiciar. 

- a prezentat și a solicitat aprobarea bugetului de lichidare și a resurselor de finanţare a acestuia. 

- a solicitat aprobarea valorificării ca deșeu, casarea bunurilor nefuncționale şi a investiţiilor, potrivit concluziilor 

expertului evaluator. 

Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generale a Creditorilor debitoarei SC Oxygaz Plus SRL, pentru data de 

22.06.2016, având ca ordine de zi: 

(1). Aprobarea contractului de închiriere nr. 1171/31.12.2015, încheiat între SC Oxygaz Plus SRL și SC Reșița 

Reductoare și Regenerabile SA, având ca obiect închirierea suprafețelor depozit exterior – 60 mp și birou JUR – PA – 

33.06 mp din imobilul situat în Reșița, str. Făgărașului, nr. 30, jud. Caraș - Severin, înscris în CF 34332 Reșița, în 

vederea depozitării bunurilor aflate în patrimoniul SC Oxygaz Plus SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite. 

(2). Aprobarea contractului de închiriere nr. 1/RE/20.12.2015, încheiat între SC Oxygaz Plus SRL și SC Kirazoglu 

Corporation SRL, având ca obiect închirierea spațiului în suprafață de 60 mp, situat în Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. 
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Caraș-Severin, în vederea depozitării bunurilor aflate în patrimoniul SC Oxygaz Plus SRL – în faliment, în bankruptcy, 

en faillite. 

La şedinţa din data de 22.06.2016 s-au prezentat sau au comunicat puncte de vedere în scris următorii creditori: 

1. SC ICESA Energy SRL, creditor ce deține un procent de 57,503% din totalul masei credale, a transmis punct de 

vedere scris prin e-mail în data de 22.06.2016. 

La Adunarea Generală a Creditorilor au transmis puncte de vedere în scris creditorii ale căror creanțe însumate 

reprezintă  57,50% din totalul masei credale. Lichidatorul judiciar constată faptul că Adunarea Generală a  Creditorilor 

este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind 

transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 57,50% din valoarea totală a 

creanţelor împotriva averii debitorului. 

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC OXYGAZ PLUS SRL a hotărât: cu o majoritate de 57,50% din totalul 

masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris) 

Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat contractul de închiriere nr. 1171/31.12.2015, încheiat între SC Oxygaz Plus 

SRL și SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA, având ca obiect închirierea suprafețelor depozit exterior – 60 mp și 

birou JUR – PA – 33.06 mp din imobilul situat în Reșița, str. Făgărașului, nr. 30, jud. Caraș - Severin, înscris în CF 

34332 Reșița, în vederea depozitării bunurilor aflate în patrimoniul SC Oxygaz Plus SRL – în faliment, în bankruptcy, 

en faillite, și a aprobat contractul de închiriere nr. 1/RE/20.12.2015, încheiat între SC Oxygaz Plus SRL și SC Kirazoglu 

Corporation SRL, având ca obiect închirierea spațiului în suprafață de 60 mp, situat în Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. 

Caraș-Severin, în vederea depozitării bunurilor aflate în patrimoniul SC Oxygaz Plus SRL – în faliment, în bankruptcy, 

en faillite. 

Procesul verbal nr. 2504/22.06.2016 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor a fost transmis la dosarul cauzei prin 

poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39908696276, a fost publicat în BPI nr. 

12613/28.06.2016 și a fost afișat pe site-ul subscrisei la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2014/10/Proces-verbal-2504-din-22.06.2016-SC-OXYGAZ-PLUS-SRL.pdf.  

În vederea aprobării rapoartelor de evaluare și a procedurilor de valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, 

lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor în data de 30.08.2016. 

Convocatorul ședinței Adunării Generală a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 15062/12.08.2016, având ca ordine de 

zi:  

(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitoarei sub forma rapoartelor de inventariere. 

(2). Prezentarea și aprobarea expertizelor de evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Oxygaz 

Plus SRL. 

(3). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent, propuse de lichidatorul judiciar. 

(4). Prezentarea și aprobarea bugetului de lichidare și a resurselor de finanţare a acestuia. 

(5). Aprobarea valorificării ca deșeu, casarea bunurilor nefuncționale şi a investiţiilor, potrivit concluziilor expertului 

evaluator. 

La ședință au transmis puncte de vedere în scris creditorii SC ICESA Energy SRL, creditor garantat ce deține un 

procent de 4,67% din masa credală, respectiv în calitate de creditor chirografar ce deține un procent de 49,48% din 

totalul masei credale, și DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș - Severin, creditor bugetar ce deține un procent de 11,53% 

din totalul masei credale, ale căror creanțe însumate reprezintă  65,68% din totalul masei credale. Lichidatorul judiciar a 

constatat faptul că Adunarea Generală a  Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 

și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Oxygaz Plus SRL a hotărât următoarele:  

Cu o majoritate de 65,68% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor ia act de rezultatul inventarierii bunurilor din 

averea debitoarei sub forma rapoartelor de inventariere. 

Cu o majoritate de 65,68% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor ia act de expertizele de evaluare a bunurilor 

mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Oxygaz Plus SRL și aprobă expertizele de evaluare a bunurilor mobile aflate 

în patrimoniul debitoarei SC Oxygaz Plus SRL. 

Cu o majoritate de 65,68% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor aprobă tipul, metoda de valorificare și  

regulamentul aferent, propuse de lichidatorul judiciar. 

Cu o majoritate de 54,15% din totalul masei credale (respectiv 82,45% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor ia act de bugetul de lichidare și resursele de 

finanţare a acestuia și aprobă bugetul de lichidare și resursele de finanţare a acestuia. 

Cu o majoritate de 65,68% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor aprobă valorificarea ca deșeu, casarea bunurilor 

nefuncționale şi a investiţiilor, potrivit concluziilor expertului evaluator. 

Procesul verbal cu nr. 2670/30.08.2016 întocmit la ședința Adunării Generală a Creditorilor, a fost depus la dosarul 

cauzei prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39907298564, a fost publicat în Buletinul 

Procedurilor de Insolvență nr. 16001/06.09.2016, respectiv a fost afișat pe site-ul subscrisei, www.consultant-

insolventa.ro, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/10/Proces-verbal-al-AGC-din-

30.08.2016-Oxygaz-Plus-SRL.pdf. 
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XI. Referitor la disp. art. 151 din Legea 85/2014 

Având în vedere faptul că tabelul suplimentar de creanțe a fost publicat în BPI nr. 8283/26.04.2016, lichidatorul judiciar 

a procedat la întocmirea tabelului definitiv consolidat de creanțe. Acest tabel a fost depus la dosarul cauzei, a fost afișat 

pe site-ul subscrisei la secțiunea DOSARE – OXYGAZ PLUS SRL și a fost publicat în BPI nr. 18586/13.10.2016. Nu 

s-au formulat contestații împotriva acestui tabel.  

XII. Referitor la valorificarea bunurilor din averea debitorului 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 30.08.2016 a aprobat Regulamentul 

de organizare a licitațiilor în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar a procedat la 

expunerea pe piață a acestor bunuri, conform dispozițiilor din regulament. 

Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitații: 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 30.08.2016 a aprobat Regulamentul 

de organizare a licitațiilor în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar a procedat la 

expunerea pe piață a acestor bunuri, conform dispozițiilor din regulament. 

Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitații: 

1.  Licitația publică organizată  în data de 26.09.2016  la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL", în cotidianul România Liberă din data de 21.09.2016 și pe următoarele site-uri: olx.ro, 

locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană 

interesată să achiziționeze bunurile, s-a întocmit procesul verbal de licitație nr. 2725/26.09.2016.  

2.  Licitația publică organizată  în data de 03.10.2016  la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 2753/03.10.2016.  

3.  Licitația publică organizată  în data de 10.10.2016  la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 2753/03.10.2016. La această licitație s-a înscris persoana juridică SC Euro Delta 

Automotive SRL, cu sediul social în Municipiul Pitești, str. G-ral Eremia Grigorescu, Camera 2, bloc P16, sc. B, ap. 1, 

jud. Argeș,  înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J3/1457/2013, având CUI 32412689, reprezentată prin dl. Matei 

Vasile, care a depus garanţia de 6.000 lei din preţul de pornire al licitaţiei, prin OP nr. 4/10.10.2016, a achitat caietul de 

sarcini în cuantum de 250 lei prin OP nr. 3/10.10.2016 şi a oferit suma de 45.000 lei + TVA pentru următoarele bunuri: 

 Autoutilitară Ford Transit cu nr. de înmatriculare CS-22-GAZ 

Valoare de piață: 22.500 lei fără TVA, respectiv 5.000 euro fără TVA 

- an fabricație 2008, 160.887 km la bord, caroseria: BA suprastructură deschisă, 

- număr de omologare: B113231511U86E4, număr de identificare: WFOFXXTTFF8R19778, 

- serie motor 8R19778, combustibil – motorină,culoare albă. 

 Autoutilitară Ford Transit cu nr. de înmatriculare CS-21-GAZ 

Valoare de piață: 22.500 lei fără TVA, respectiv 5.000 euro fără TVA 

- an fabricație 2008, 170.401 km la bord, caroseria: BA suprastructură deschisă, 

- număr de omologare: B113231511U86E4, număr de identificare: WFOFXXTTFF8R19783, 

- serie motor: 8R19783,combustibil – motorină, culoare albă. 

Bunurile menționate anterior au fost adjudecate de către SC Euro Delta Automotive SRL. Adjudecatarul a depus în 

contul unic de insolvență al debitoarei, în data de 11.10.2016, diferența de 48.000 lei, astfel lichidatorul judiciar a 

întocmit Actul de adjudecare nr. 2783/13.10.2016 și procesul verbal de predare-primire nr. 2784/13.10.2016. Aceste 

documente au fost depuse la dosarul cauzei. 

Deoarece nu s-au adjudecat toate bunurile din averea debitoarei, lichidatorul judiciar a continuat organizarea licitațiilor 

conform regulamentului, astfel: 

4.  Licitația publică organizată  în data de 17.10.2016  la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 2817/17.10.2016.  

5.  Licitația publică organizată  în data de 24.10.2016  la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 2833/24.10.2016.  

6.  Licitația publică organizată  în data de 31.10.2016  la 85% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-
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insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 2856/31.10.2016.  

7.  Licitația publică organizată  în data de 07.11.2016  la 85% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 2865/07.11.2016.  

8.  Licitația publică organizată  în data de 14.11.2016  la 85% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 2895/14.11.2016.  

9.  Licitația publică organizată  în data de 21.11.2016  la 85% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 3029/21.11.2016.  

10.  Licitația publică organizată  în data de 28.11.2016  la 85% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 3046/28.11.2016.  

10.  Licitația publică organizată  în data de 05.12.2016  la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro.  

11.  Licitația publică organizată  în data de 12.12.2016  la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 3100/12.12.2016.  

12.  Licitația publică organizată  în data de 19.12.2016 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 3127/19.12.2016.  

13.  Licitația publică organizată  în data de 03.01.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 4/03.01.2017.  

14.  Licitația publică organizată  în data de 16.01.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 39/16.01.2017.  

15.  Licitația publică organizată  în data de 23.01.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 66/23.01.2017.  

16.  Licitația publică organizată  în data de 30.01.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 88/30.01.2017.  

17.  Licitația publică organizată  în data de 06.02.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. S-a înscris la licitaţie persoana juridică SC Euro Delta Automotive SRL, cu sediul social în Municipiul 

Pitești, str. G-ral Eremia Grigorescu, Camera 2, bloc P16, sc. B, ap. 1, jud. Argeș,  înregistrată în Registrul Comerţului 

sub nr. J3/1457/2013, având CUI 32412689, reprezentată prin dl. Matei V, care a depus suma de 13.387.50 lei în care se 
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include garanția de 10% din prețul de pornire, prin OP nr. 1/03.02.2017, a achitat caietul de sarcini în cuantum de 250 

lei prin OP nr. 3/10.10.2016 şi a oferit suma de 13.387,50 lei pentru bunul mobil: 

Autoturism Ford Turneo Connect cu nr. de înmatriculare B-09-RPC  

Valoare de piață: 11.250 lei fără TVA, reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare 

- an fabricație 2008,  113.302 km la bord conform raport de evaluare, 

- caroseria: AC break, tipul/varianta: PH2/P9PAA/Turneo Connect 

- număr de omologare: AC193E1511WB7E4  

- număr de identificare: WFOHXXTTPH8L24252 

- motor tip P9PA, serie 8L24252, combustibil – motorină, culoare – albastru 

Având în vedere faptul că ofertantul a oferit prețul de pornire pentru bunul mobil menționat antrior, a fost declarat 

adjudecatar SC EURO DELTA AUTOMOTIVE SRL cu sediul în Municipiul Pitești, str. G-ral Eremia Grigorescu, 

Camera 2, bloc P16, sc. B, ap. 1, jud. Argeș,  înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J3/1457/2013, având CUI 

32412689, reprezentată prin dl. MATEI V. Procesul verbal de licitație publică nr. 106/06.02.2017 a fost depus la 

dosarul cauzei.  

18.  Licitația publică organizată  în data de 13.02.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 130/13.02.2017.  

19.  Licitația publică organizată  în data de 20.02.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 199/20.02.2017.  

20.  Licitația publică organizată  în data de 27.02.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 226/27.02.2017.  

21.  Licitația publică organizată  în data de 06.03.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 254/06.03.2017.  

22.  Licitația publică organizată  în data de 13.03.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 272/13.03.2017.  

23.  Licitația publică organizată  în data de 20.03.2017  la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 303/20.03.2017. 

24.  Licitația publică organizată  în data de 27.03.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 321/27.03.2017. 

25.  Licitația publică organizată  în data de 03.04.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 446/03.04.2017. 

26.  Licitația publică organizată  în data de 10.04.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 531/10.04.2017. 

27.  Licitația publică organizată  în data de 18.04.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-
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insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 555/18.04.2017. 

28.  Licitația publică organizată  în data de 24.04.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 572/24.04.2017. 

29.  Licitația publică organizată  în data de 02.05.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 591/02.05.2017. 

30.  Licitația publică organizată  în data de 08.05.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 621/08.05.2017.  

31.  Licitația publică organizată  în data de 16.05.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 651/16.05.2017. 

32.  Licitația publică organizată  în data de 22.05.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 666/22.05.2017. 

33.  Licitația publică organizată  în data de 29.05.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. S-a înscris la licitaţie persoana  persoana fizică Marcu C., care a depus suma de 1.785,00 lei inclusiv 

TVA, reprezentând preţul de pornire al licitaţiei, pentru bunul mobil Remorcă tip Padis 85 09 UCM, prin foaia de 

vărsământ din data de 29.05.2017, depusă la Banca Raiffeisen Bank SA. Prin intermediul ofertei de cumpărare a oferit 

suma de 1.500 lei + TVA, respectiv 1.785,00 lei inclusiv TVA, pentru bunul mobil: Remorcă tip Padiș, 85 09 UCM, an 

fabricație 2010, culoare gri, nr. de identificare UU91EBGFKAUPM1043, nr. omologare ECPC211111BA000. Având 

în vedere faptul că ofertantul a oferit prețul de pornire pentru bunul mobil menționat antrior, a fost declarat adjudecatar 

persoana fizică Marcu Constantin Cătălin. Procesul verbal de licitație publică nr. 695/29.05.2017 a fost depus la dosarul 

cauzei. Având în vedere faptul că adjudecatarul a achitat integral prețul bunului mobil, lichidatorul judiciar a întocmit 

actul de adjudecare nr. 696/29.05.2017 și procesul verbal de predare-primire nr. 697/29.05.2017. 

34.  Licitația publică organizată  în data de 06.06.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 721/06.06.2017. 

35.  Licitația publică organizată  în data de 12.06.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 754/12.06.2017. 

36.  Licitația publică organizată  în data de 19.06.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 30.08.2016 a aprobat 

Regulamentul de organizare a licitațiilor în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei, lichidatorul 

judiciar a procedat la expunerea pe piață a acestor bunuri, conform dispozițiilor din regulament. 

37.  Licitația publică organizată  în data de 26.06.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 819/26.06.2017. 

38.  Licitația publică organizată  în data de 03.07.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-
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insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 837/03.07.2017. 

39.  Licitația publică organizată  în data de 10.07.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 867/10.07.2017. 

40.  Licitația publică organizată  în data de 17.07.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 897/17.07.2017. 

41.  Licitația publică organizată  în data de 24.07.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1024/24.07.2017. 

42.  Licitația publică organizată  în data de 31.07.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1126/31.07.2017. 

43.  Licitația publică organizată  în data de 21.08.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1221/21.08.2017. 

44.  Licitația publică organizată  în data de 28.08.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1221/28.08.2017. 

45.  Licitația publică organizată  în data de 04.09.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1281/04.09.2017. 

46.  Licitația publică organizată  în data de 11.09.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1306/11.09.2017. 

47.  Licitația publică organizată  în data de 18.09.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1331/18.09.2017. 

48.  Licitația publică organizată  în data de 25.09.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1366/25.09.2017.  

49.  Licitația publică organizată  în data de 02.10.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1392/02.10.2017.  

50.  Licitația publică organizată  în data de 09.10.2017 la 75% din prețul de pornire stabilit prin raportul de 

evaluare.Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Oxygaz Plus SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, anunturipublicitare.ro și licitatii-

insolvență.ro. Având în vedere faptul că nu s-a prezentat nicio persoană interesată să achiziționeze bunurile, s-a 

întocmit procesul verbal de licitație nr. 1421/09.10.2017. 

XIII. Referitor la disp art. 48, art. 156 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 85/2014 
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Societatea SC Euro Delta Automotive SRL a depus ofertă în vederea achiziționării bunului mobil – motostivuitor TCM 

FHD 18T3, la preţul total de 22.000,00 lei. 

Persoana fizică, Huruială Tom Lucian a depus oferta de cumpărare a bunurilor mobile: materiale consumabile, mijloace 

fixe, mărfuri, obiecte de inventar, obiecte de inventar echipamente și piese de schimb, la preţul de 4.000 lei + TVA. 

Pentru aprobarea acestor oferte, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului, în data de 

13.10.2017, la ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 

Timiş, având ca ordine de zi: 

„(1). Aprobarea ofertei directă depusă de către Huruiala Tom Lucian în vederea achiziționării bunurilor mobile din 

averea SC Oxygaz Plus SRL, la prețul total de 4.000 lei + TVA, astfel: materiale consumabile, mijloace fixe, mărfuri, 

obiecte de inventar, obiecte de inventar echipamente și piese de schimb, respectiv aprobarea metodei de vânzare prin 

negociere directă. 

(2). Aprobarea ofertei depusă de către SC Euro Delta Automotive SRL în vederea achiziționării bunului mobil 

motostivuitor TCM FHD 18T3, la prețul de 22.000 lei + TVA, respectiv aprobarea metodei de vânzare prin negociere 

directă.” 

Convocatorul Adunării Generală a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 18447/05.10.2017.  

La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Oxygaz Plus SRL au comunicat puncte de vedere în scris 

următorii creditori: 

-SC ICESA Energy SRL, creditor ce deţine un procent de 50,56% din masa credală, a transmis punct de vedere 

scris prin e-mail în data de 13.10.2017.  

-D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraş-Severin, creditor ce deţine un procent de 13,43% din masa credală, a 

transmis punct de vedere scris prin e-mail în data de 11.10.2017. 

Lichidatorul judiciar constată faptul că Adunarea Generală a  Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite 

condițiile instituite de art. 48 și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind transmise puncte d e vedere din partea 

creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 63,99% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii 

debitorului. Fiind îndeplinite condițiile instituite de lege, se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.  

I. Primul punct al ordinii de zi este: Aprobarea ofertei directă depusă de Huruiala Tom Lucian în vederea achiziționării 

următoarelor bunuri aflate în averea SC Oxygaz Plus SRL, la prețul total de 4.000 lei + TVA, astfel: materiale 

consumabile, mijloace fixe, mărfuri, obiecte de inventar, obiecte de inventar echipamente și piese de schimb, respectiv 

aprobarea metodei de vânzare prin negociere directă. 

 1. SC ICESA Energy SRL, creditor ce deține un procent de 50,56% din totalul masei credale, respectiv un procent de 

79,01% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a votat pentru aprobarea ofertei 

directă directă depusă de către Huruiala Tom Lucian în vederea achiziționării bunurilor mobile din averea SC Oxygaz 

Plus SRL, la prețul de 4.000 lei + TVA, astfel: materiale consumabile, mijloace fixe, mărfuri, obiecte de inventar, 

obiecte de inventar echipamente și piese de schimb, respectiv a votat pentru aprobarea metodei de vânzare prin 

negociere directă. 

2. DGRFP Timișoara – prin AJFP Caraș - Severin, creditor ce deține un procent de 13,43% din masa credală, respectiv 

un procent de 20,99% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a votat astfel: "Nu 

aprobă oferta directă depusă de către Huruială Tom Lucian în vederea achiziționării bunurilor mobile din averea S.C. 

OXYGAZ PLUS S.R.L., la prețul total de 4.000 lei + TVA, astfel: materiale consumabile, mijloace fixe, mărfuri, obiecte 

de inventar, obiecte de inventar echipamente și piese de schimb și nu aprobă metoda de vânzare prin negociere directă, 

ci propune valorificarea acestor bunuri mobile prin licitație publică, menționând că, potrivit art. 250 alin. (11) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prețul de pornire a licitației este prețul de evaluare pentru 

prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua licitație și cu 50% pentru a treia licitație." 

Cu o majoritate de 50,56% din totalul masei credale (respectiv 79,01% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat oferta directă depusă de către Huruiala 

Tom Lucian în vederea achiziționării bunurilor mobile din averea SC Oxygaz Plus SRL, la prețul de 4.000 lei + TVA, 

astfel: materiale consumabile, mijloace fixe, mărfuri, obiecte de inventar, obiecte de inventar echipamente și piese de 

schimb, respectiv a aprobat metoda de vânzare prin negociere directă.    

Cu un procent de 13,43% din totalul masei credale (respectiv 20,99% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor nu a aprobat oferta directă depusă de către 

Huruiala Tom Lucian în vederea achiziționării bunurilor mobile din averea SC Oxygaz Plus SRL, la prețul de 4.000 lei 

+ TVA, astfel: materiale consumabile, mijloace fixe, mărfuri, obiecte de inventar, obiecte de inventar echipamente și 

piese de schimb, respectiv nu a aprobat metoda de vânzare prin negociere directă.    

II. Al doilea punct al ordinii de zi este: Aprobarea ofertei depusă de către SC Euro Delta Automotive SRL în vederea 

achiziționării bunului mobil motostivuitor TCM FHD 18T3, la prețul de 22.000 lei inclusiv TVA, respectiv aprobarea 

metodei de vânzare prin negociere directă. 

1. SC ICESA Energy SRL, creditor ce deține un procent de 50,56% din totalul masei credale, respectiv un procent de 

79,01% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a votat pentru aprobarea ofertei 

depusă de către SC Euro Delta Automotive SRL în vederea achiziționării bunului mobil motostivuitor TCM FHD 18T3, 

la prețul de 22.000 lei inclusiv TVA, respectiv a votat pentru aprobarea metodei de vânzare prin negociere directă. 

2. DGRFP Timișoara – prin AJFP Caraș - Severin, creditor ce deține un procent de 13,43% din masa credală, respectiv 

un procent de 20,99% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a votat astfel: "Nu 

aprobă oferta depusă de către S.C. Euro Delta Automotive S.R.L. în vederea achiziționării bunului mobil, motostivuitor 
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TCM FHD 18T3, la prețul de 22.000 lei+TVA și nu aprobă metoda de vânzare prin negociere directă, ci propune 

valorificarea acestor bunuri mobile prin licitație publică, menționând că, potrivit art. 250 alin. (11) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prețul de pornire a licitației este prețul de evaluare pentru prima 

licitație, diminuat cu 25% pentru a doua licitație și cu 50% pentru a treia licitație." 

Cu o majoritate de 50,56% din totalul masei credale (respectiv 79,01% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat oferta directă depusă de către SC Euro 

Delta Automotive SRL în vederea achiziționării bunului mobil motostivuitor TCM FHD 18T3, la prețul de 22.000 lei 

inclusiv TVA, respectiv a aprobat metoda de vânzare prin negociere directă.   

Cu un procent de 13,43% din totalul masei credale (respectiv 20,99% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor nu a aprobat oferta depusă de către SC Euro 

Delta Automotive SRL în vederea achiziționării bunului mobil motostivuitor TCM FHD 18T3, la prețul de 22.000 lei 

inclusiv TVA, respectiv nu a aprobat metoda de vânzare prin negociere directă.     

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC OXYGAZ PLUS SRL hotărăşte:  

Cu o majoritate de 50,56% din totalul masei credale (respectiv 79,01% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat oferta directă depusă de către Huruiala 

Tom Lucian în vederea achiziționării bunurilor mobile din averea SC Oxygaz Plus SRL, la prețul de 4.000 lei + TVA, 

astfel: materiale consumabile, mijloace fixe, mărfuri, obiecte de inventar, obiecte de inventar echipamente și piese de 

schimb, respectiv a aprobat metoda de vânzare prin negociere directă.    

Cu o majoritate de 50,56% din totalul masei credale (respectiv 79,01% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat oferta directă depusă de către SC Euro 

Delta Automotive SRL în vederea achiziționării bunului mobil motostivuitor TCM FHD 18T3, la prețul de 22.000 lei 

inclusiv TVA, respectiv a aprobat metoda de vânzare prin negociere directă.   

Procesul verbal nr. 1442/13.10.2017 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Oxygaz Plus SRL a fost deps la 

dosarul cauzei, și a fost publicat în BPI nr. 19175/16.10.2017.  

Având în vedere că ofertele depuse au fost aprobate de către Adunarea Generală a Creditorilor, bunurile mobile au fost 

adjudecate astfel: 

-dl. Huruială Tom Lucian a adjudecat bunurile din averea debitoarei: materiale consumabile, mijloace fixe, mărfuri, 

obiecte de inventar, echipamente şi piese de schimb, la preţul de 4.760 lei inclusiv TVA, conform Actului de adjudecare 

nr. 1478/26.10.2017 şi a Procesului-verbal de predare-primire nr. 1479/26.10.2017.  

-SC Euro Delta Automotive SRL a adjudecat bunul mobil – motostivuitor TCM FHD 18T3, la preţul de 22.000 lei 

inclusiv TVA, conform Actului de adjudecare nr. 1490/31.10.2017 şi a Porcesului-verbal de predare-primire nr. 

1491/31.10.2017.  

În urma organizării ședințelor de licitație publică în temeiul prevederilor Regulamentului de organizare a licitațiilor în 

vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor din data de 

30.08.2016, bunurile debitorului Oxygaz Plus SRL au fost valorificate integral. 

XIV. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a întocmit în temeiul disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014, raportul privind fondurile obținute din 

lichidare și din încasarea de creanțe. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, a fost afișat pe site-ul 

subscrisei,www.consultant-insolventa.ro, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2014/10/RAPORTUL-PRIVIND-FONDURILE-DIN-LICHIDARE-OXYGAZ-PLUS-SRL.pdf și a fost 

publicat în BPI nr. 3547/22.02.2017.  

De asemenea, s-a întocmit și planul de distribuire între creditori, ce a fost depus la dosarul cauzei, a fost afișat pe site-ul 

subscrisei la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/10/RAPORTUL-PRIVIND-FONDURILE-

DIN-LICHIDARE-OXYGAZ-PLUS-SRL.pdf și a fost publicat în BPI nr. 3627/22.02.2017.  

Documentele menționate anterior, au fost prezentate Adunării Generale a Creditorilor, ce a avut loc în data de 

06.03.2017. 

În temeiul disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor obținute din 

lichdare și din încasare de creanțe nr. 1560/15.11.2017. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei şi publicat în BPI nr. 

21644/16.11.2017. De asemenea, s-a întocmit Planul de distribuire între creditori nr. 1558/15.11.2017, ce a fost depus 

la dosarul cauyei şi publicat în BPI nr. 21684/16.11.2017.  

În vederea prezentării documentelor menţionate, subscrisa a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului, 

pentru data de 29.11.2017.   

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Oxygaz Plus SRL a fost publicat în BPI nr. 

22024/21.11.2017. 

La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Oxygaz Plus SRL a comunicat punct de vedere în scris 

creditorul SC ICESA Energy SRL. 

La Adunarea Generală a Creditorilor sunt prezenți sau au transmis puncte de vedere în scris creditorii ale căror creanțe 

însumate reprezintă 50,557% din totalul masei credale. Lichidatorul judiciar constată faptul că Adunarea Generală a  

Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

având în vedere faptul că sunt transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 

50,557% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului. 

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC OXYGAZ PLUS SRL hotărăşte: Cu o majoritate de 50,557% din 

totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au exprimat un punct de vedere în 
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scris) Adunarea Generală a Creditorilor ia act și votează "pentru" Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi 

din încasarea de creanţe nr. 1560/15.11.2017, respectiv ia act și votează "pentru" Planul de distribuire între creditori nr. 

1558/15.11.2017, întocmite de către lichidatorul judiciar.   

Procesul verbal nr. 1639/29.11.2017 întocmit la şedinţa Adunării Generală a Creditorilor, a fost depus la dosarul cauzei 

şi publicat în BPI nr. 22940/06.12.2017. 

XV. Referitor la arhivarea documentelor societății Oxygaz Plus SRL 

În vederea arhivării documentelor predate de către SC Oxygaz Plus SRL către lichidatorul judiciar, conform 

dispozițiilor legale, subscrisa a încredințat către SC Uberum SRL, actele menționate anterior, iar în urma acestei acțiuni 

s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 1978/20.10.2017. 

În vederea arhivării documentelor debitoarei Oxygaz Plus SRL, lichidatorul judiciar a solicitat oferte de servicii de la 

societățile care se bucură de o bună reputație. În urma solicitărilor, subscrisa a primit oferte de servicii din partea 

următoarelor societăți:  

- SC Marudro General Services SRL – a transmis oferta de servicii, solicitând onorariul de 29 euro/ml+TVA pentru 

prelucrare și 9 euro/ml/an + TVA pentru depozitare; 

- SC Uberum SRL – a transmis oferta de servicii, solicitând onorariul de 25 euro/ml+TVA pentru prelucrare; 

- SC M.B.M. Arhivare SRL – a transmis oferta de servicii, solicitând onorariul de 19 euro/ml fără TVA pentru 

prelucrare și 8,9 euro/ml/an fără TVA pentru depozitare; 

- SC Archivum SRL – a transmis oferta de servicii, solicitând onorariul de 30 euro/ml pentru prelucrare și 8 euro/ml/an 

pentru depozitare. 

Ofertele prezentate au fost supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor, ce a avut loc în data de 06.03.2017. 

Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului, având ca ordine de zi: 

(1). Prezentarea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe nr. 202/21.02.2017 și a 

Planului de distribuire între creditori nr. 204/21.02.2017. 

(2). Desemnarea unei societăți de specialitate dintre ofertele depuse, în vederea îndeplinirii activităților de arhivare a 

documentelor SC Oxygaz Plus SRL. 

(3). Stabilirea și aprobarea retribuției custodelui însărcinat cu paza și custodia bunurilor debitoarei, în cuantum de 

200 lei/lună. 

Convocatorul Adunării Generală a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 3781/24.02.2017 și a fost afișat pe site-ul 

subscrisei, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/10/Convocator-AGC.pdf.  

La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Oxygaz Plus SRL s-au prezentat sau au comunicat puncte 

de vedere în scris următorii creditori: SC ICESA Energy SRL și DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș - Severin. 

La Adunarea Generală a Creditorilor sunt prezenți sau au transmis puncte de vedere în scris creditorii ale căror creanțe 

însumate reprezintă  63,99% din totalul masei credale. Lichidatorul judiciar constată faptul că Adunarea Generală a  

Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 63,99% din valoarea totală 

a creanţelor împotriva averii debitorului. Fiind îndeplinite condițiile instituite de lege, se trece la discutarea problemelor 

aflate pe ordinea de zi. 

 Primul punct al ordinii de zi este: Prezentarea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de 

creanţe nr. 202/21.02.2017 și a Planului de distribuire între creditori nr. 204/21.02.2017. 

 1. SC ICESA Energy SRL, creditor ce deține un procent de 50,557% din totalul masei credale, respectiv un procent de 

79,01% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, votează pentru Raportul asupra 

fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe nr. 202/21.02.2017 și pentru Planul de distribuire între 

creditori nr. 204/21.02.2017, întocmite de lichidatorul judiciar. 

2. DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș - Severin, creditor ce deține un procent de 13,434% din totalul masei credale 

respectiv un procent de 20,99% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a votat 

astfel: "Ia act de Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe nr. 202/21.02.2017 și 

Planul de distribuire între creditori nr. 204/21.02.2017". 

Al doilea punct al ordinii de zi este: Desemnarea unei societăți de specialitate dintre ofertele depuse, în vederea 

îndeplinirii activităților de arhivare a documentelor SC Oxygaz Plus SRL. 

1. SC ICESA Energy SRL, creditor ce deține un procent de 50,557% din totalul masei credale, respectiv un procent de 

79,01% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, votează pentru desemnarea 

societății Uberum SRL în vederea efectuării procedurilor de arhivare a documentelor debitorului. 

2. DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș - Severin, creditor ce deține un procent de 13,434% din totalul masei credale 

respectiv un procent de 20,99% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a votat 

astfel:" Selectează oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, având prețul cel mai mic ofertat, 

respectiv oferta depusă de S.C. M.B.M. Arhivare S.R.L., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 236, 

jud. Vâlcea, respectiv în București, Intr. General Ipătescu, nr. 3, în condițiile legii". 

Al treilea punct al ordinii de zi este: Stabilirea și aprobarea retribuției custodelui însărcinat cu paza și custodia bunurilor 

debitoarei, în cuantum de 200 lei/lună. 

1. SC ICESA Energy SRL, creditor ce deține un procent de 50,557% din totalul masei credale, respectiv un procent de 

79,01% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, aprobă retribuția custodelui 

însărcinat cu paza și custodia bunurilor debitoarei, în cuantum de 200 lei/lună. 

2. DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș - Severin, creditor ce deține un procent de 13,434% din totalul masei credale 
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respectiv un procent de 20,99% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a votat 

astfel:" Nu aprobă retribuția custodelui însărcinat cu paza și custodia bunurilor debitoarei, în cuantum de 200 lei/lună, 

ci solicită efectuarea unei selecții de oferte prin publicareaîntr-un cotidian local a demarării unei astfel de proceduri, 

urmând ca ofertele depuse să fie aduse la cunoștința mambrilor Comitetului în vederea analizării lor și selectării 

ofertei mai avantajoase din punct de vedere economic, respectiv prețul cel mai mic ofertat." 

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC OXYGAZ PLUS SRL a hotărât: 

-Cu o majoritate de 63,99% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor ia act de Raportul asupra fondurilor obţinute din 

lichidare şi din încasarea de creanţe nr. 202/21.02.2017 și ia act de Planul de distribuire între creditori nr. 

204/21.02.2017, întocmite de lichidatorul judiciar. 

-Cu o majoritate de 50,557% din totalul masei credale (respectiv 79,01% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor desemnează societatea Uberum SRL în vederea 

efectuării arhivării documentelor debitoarei. 

-Cu o majoritate de 50,557% din totalul masei credale (respectiv 79,01% din totalul creditorilor prezenţi sau care şi-au 

exprimat un punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor aprobă retribuția custodelui însărcinat cu paza și 

custodia bunurilor debitoarei, în cuantum de 200 lei/lună. 

Procesul verbal nr. 244/06.03.2017 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Oxygaz Plus SRL a fost deps la 

dosarul cauzei, a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/ 

uploads/2014/10/Proces-verbal-nr.-244-din-06.03.2017.pdf  și a fost transmis spre publicare în BPI conform cererii nr. 

245/06.03.2017. 

XVI.Referitor la acțiunile întreprinse în vederea recuperării creanțelor 

În vederea recuperării creanțelor, lichidatorul judiciar a formulat acțiuni împotriva debitorilor, formându-se următoarele 

dosare:  

1. Dosar nr. 1386/208/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Caransebeș, având ca obiect pretenții, în care Oxygaz Plus SRL 

are calitatea de reclamant iar SC Silva Logistic SRL are calitatea de pârât. Prin intermediul acțiunii formulată, 

lichidatorul judiciar a solicitat plata sumei de 755,15 lei datorată de Silva Logistic SRL, reprezentând debit restant și 

dobânda legală penalizatoare. La primul termen de judecată din data de 30.06.2017, se amână cauza la data de 

22.09.2017, dispunându-se comunicarea unui exemplar al facturilor depuse de reclamantă către pârâta SC Silva Logistic 

SRL. La termenul de judecată din data de 22.09.2017, se amână cauza pentru următorul termen de judecată din data de 

20.10.2017, se citează reclamantul cu menţiunea de a se depune interogatoriul scris pentru pârâtă, se citează pârâtul 

personal la interogatoriu. La termenul de judecată din data de 20.10.2017, se amână cauza pentru următorul termen de 

judecată din data de 08.12.2017 în vederea comunicării interogatoriului către pârâta SC Silva Logistic SRL. Prin 

intermediul Hotărârii nr. 156/2018/01.02.2018, s-a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de 

reclamanta S.C. Oxygaz Plus S.R.L., în faliment, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în contradictoriu 

cu pârâta S.C. Silva Logistic S.R.L., având ca obiect pretenţii. S-a obligat pârâta la plata, către reclamantă, a sumei de 

403, 39 lei reprezentând contravaloare facturi neachitate.  

La data de 22.02.2018 s-a deschis procedura generală a insolvenței S.C. Silva Logistic S.R.L, la cererea acesteia, 

formându-se dosarul nr. 613/115/2018 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin. În acest dosar s-a acordat termen la 

07.06.2018. La termenul de judecată din data de 07.06.2018, prin Hotărârea nr. 183/07.06.2018 se admite cererea 

formulată de practicianul în insolvenţă Expert SPRL privind acordarea cheltuielilor aferente procedurii 

insolvenţei, instituită prin Legea nr.85/2014, împotriva debitoarei S.C. Silva Logistic S.R.L., în sensul că se acordă 

suma de 800 lei reprezentând onorariul practicianului în insolvenţă, stabilită prin Încheierea civilă nr. 

15/JS/CC/22.02.2018 pronunţată în dosar nr. 613/115/2018, prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei şi s-

a dispus ca plata să se facă din fondul de lichidare, conform art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. Judecătorul-sindic ia 

act de hotărârea Adunării creditorilor consemnată în Procesul verbal de şedinţă din data de 08.05.2018, privind 

confirmarea în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Silva Logistic S.R.L. a practicianului în insolvenţă 

Magister SPRL şi, în consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 45 lit. e) şi ale art. 57 alin. (2) şi (7) din Legea nr. 85/2014, 

confirmă în cauză, în calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. Silva Logistic S.R.L., pe practicianul în 

insolvenţă Magister SPRL, cu un onorariu provizoriu de 800 lei, până la prima adunare a creditorilor. Se dispune 

predarea de către fostul administrator judiciar, Expert SPRL, către noul administrator judiciar, Magister SPRL, pe bază 

de proces-verbal de predare-primire a întregii documentaţii pe care o deţine cu privire la procedura insolvenţei ce s-a 

desfăşurat împotriva debitoarei S.C. Silva Logistic S.R.L., Caransebeş, judeţ Caraş-Severin, de la data deschiderii 

procedurii insolvenţei instituite prin Legea nr. 85/2014 şi până la data pronunţării prezentei încheieri.  

SC Oxygaz Plus SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, a formulat cerere de înscriere la masa 

credală a societății Silva Logistic SRL, cerere comunicată prin fax în data de 08.06.2018 către Tribunalul Caraș-Severin 

și transmisă prin email noului administrator judiciar Magister SPRL. Lichidatorul judiciar monitorizează acest dosar, al 

cărui termen de judecată a fost stabilit în data de 04.10.2018. La termenul de judecată din data de 04.10.2018, se 

încuviințează cererea de amânare a judecării cauzei formulată de administratorul judiciar pentru continuarea procedurii 

insolvenței, respectiv în vederea întocmirii tabloului definitiv de creanțe după soluționarea apelului formulat în dosarul 

nr. 613/115/2018/a2. Următorul termen de judecată fiind stabilit în data de 07.02.2019. 

2. Dosar 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 
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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. 

3. Dosar 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 primul termen de judecată din data de 27.06.2017, cauza se amână 

pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 19.09.2017, în vederea citării reclamantei şi pârâtei un exemplar 

al precizării/completării acţiunii. 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. 

4. Dosar 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.  

5. Dosar nr. 655/273/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Oravița, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de reclamant iar SC 

MC Vasii Cons SRL are calitatea de pârât. Prin intermediul acțiunii, s-a solicitat plata sumei de 30,99 lei. Cauza are 

termen de judecată la data de 13.09.2017. La termenul de judecată din data de 13.09.2017, se amână cauza în vederea 

îndeplinirii procedurii de citare a pârâtei SC MCV Vasii Cons SRL. La următorul termen de judecată din data de 

11.10.2017, se suspendă judecata ca urmare a lipsei părţilor şi este stabilit următorul termen de judecată pentru data de 

22.11.2017. Având în vedere faptul că MC Vasii Cons SRL se află în procedura de insolvență, conform Sentinței civilă 

nr. 216/JS/14.09.2017 pronunțată în dosarul nr. 2745/115/2017 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin, lichidatorul 

judiciar a formulat, în termen, cerere de admitere a creanței în tabelul preliminar de creanțe. Suma solicitată a fi înscrisă 

la masa credală a fost respinsă ca fiind prescrisă. 

6. Dosar 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. Termenul de judecată s-a stabilit pentru 

data de 20.03.2018 în vederea administrării probelor. La acest termen, cauza s-a amânat pentru data de 19.06.2018, în 

vederea administrării probelor propuse și ulterior s-a amânat pentru data de 13.09.2018. La termenul din 13.09.2018 s-a 

amânat pronunțarea pentru data de 28.09.2018, termen la carea cererea subscrisei a fost respinsă. 

7. Dosar 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. 

8. Dosar nr. 4676/290/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de reclamant iar SC 

Alturo Compact SRL are calitatea de pârât. Termenul de judecată s-a stabilit pentru data de 14.11.2017. Având în 

vedere faptul că la data de 17.10.2017, pârâta a achitat contravaloarea facturilor emise de către SC Oxygaz Plus SRL, în 

cuantum total de 957,53 lei, recunoscând astfel existența debitului, astfel că s-a depus precizare de acțiune prin 

intermediul căreia s-a solicitat achitarea dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 172.85 lei, calculată de la data 

scadenței până la data de 21.08.2017 – data introducerii acțiunii introductivă, la care se adaugă dobânda legală 

penalizatoare până la data efectivă a plății. Prin intermediul Hotărârii nr. 2013/2017/21.11.2017 s-a admis cererea 

formulată şi precizată de reclamanta SC Oxygaz Plus SRL - în faliment, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă 

SPRL, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Popescu George, în contradictoriu cu pârâta SC Alturo Compact 

SRL. A obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 172,85 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată 

de la data scadenţei până la data de 21.08.2017, și dobânda legală penalizatoare calculată de la data de 21.08.2017, la 

data achitării debitului principal, 17.10.2017. 

La data de 13.04.2018, prin Registratura Judecătoriei Reșița, lichidatorul judiciar a transmis cerere prin care a solicitat 

instanței punerea mențiunii definitive pe Hotărârea nr. 2013/21.11.2017, pentru punerea în executare a acesteia. 

Prin cererea nr. 46 din 11.07.2018 formulată de către lichidatorul judiciar, adresată BEJ Brad. T. Gheorghe, Hotărârea 

nr. 2013/21.11.2017 a fost pusă în executare, formându-se dosarul 81/EX/2018, în vederea recuperării sumei de 172,85 

lei. 
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9. Dosar nr. 4677/290/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de reclamant iar SC 

Aquacaraș SA are calitatea de pârât. Lichidatorul judiciar a depus cerere de renunțare la judecata acestui litigiu, având 

în vedere faptul că: 

 - la data de 27.10.2015 prin Ordinul de plată nr. 1458/27.10.2015 a achitat facturile cu nr. 20150777/14.09.2015, nr. 

20150833/28.09.2015 și nr. 20150845/30.09.2015. 

- la data de 02.10.2017, SC Aquacaraș SA a achitat facturile cu nr. 20150926/30.10.2015, nr. 20150977/16.11.2015 și 

nr. 20151041/30.11.2015.  

- având în vedere faptul că subscrisa a calculat dobânda legală penalizatoare aferentă acestor facturi, pârâta a achitat și 

cuantumul dobânzii legală penalizatoare pentru cele trei facturi achitate în data de 02.10.2017,  respectiv suma de 

320,90 lei. 

La termenul de judecată din data de 28.11.2017, prin Hotărârea nr.  2129/2017  s-a luat act de renunţarea la judecarea 

cererii formulată de reclamanta SC Oxygaz Plus SRL – în faliment, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă 

SPRL, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Popescu George, în contradictoriu cu pârâta SC Aquacaraş SA.  

10. Dosar 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.  

11. Dosar nr. 4675/290/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de reclamant iar 

Orașul Anina are calitatea de pârât. Prin intermediul acțiunii formulată, lichidatorul judiciar a solicitat plata sumei de 

276,80 lei reprezentând debit restant și dobânda legală penalizatoare. Termenul de judecată s-a stabilit pentru data de 

28.11.2017. Prin Hotărârea nr.  68/2018/  19.01.2018 s-a respins cererea formulată de reclamanta SC Oxygaz Plus SRL 

– în faliment, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  în contradictoriu cu pârâtul oraşul Anina.  

12. Dosar nr. 4673/290/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, în care Oxygaz Plus SRL are calitatea de reclamant, iar 

SC Adeprest SRL are calitatea de pârât. Prin intermediul acțiunii formulată, lichidatorul judiciar a solicitat plata sumei 

de 573,57 lei reprezentând debit restant și dobânda legală penalizatoare. Primul termen de judecată s-a stabilit pentru 

data de 27.02.2018, când s-a amânat cauza la data de 17.04.2018, pentru comunicarea de către reclamantă a adresei 

actuale de domiciliu a pârâtei şi pentru administrarea probatoriului de către completul la care a fost repartizat ciclic 

dosarul. La acest termen, se amână cauza pentru comunicarea de către reclamantă a adresei actuale de domiciliu a 

pârârtei. Astfel, subscrisa am depus extras ONRC al SC Adeprest SRL – Complex comercial. La termenul din 

15.05.2018, cauza s-a amânat la data de 26.06.2018, pentru administrare probe. 

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. 

13. Dosar nr. 2527/271/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea, în care  Oxygaz Plus SRL are calitatea de reclamant, iar 

SC Metal Maryfera SRL are calitatea de pârât. Prin intermediul acțiunii formulată, lichidatorul judiciar a solicitat plata 

sumei de 348,44 lei reprezentând contravaloare debit restant și dobânzi penalizatoare. Prin întâmpinarea depusă, SC 

Metal Maryfera SRL arată că s-au plătit debitele restante, în consecință subscrisa am depus cerere de renunțare la 

judecată. 

14. Dosar 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 primul termen de judecată din 22.05.2018 cauza se amână 

la 19.06.2018, pentru îndeplinirea unor obligații. 

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.  

15. Dosar 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 

primul termen din data de 24.04.2018, cauza se amână la 22.05.2018 pentru efectuarea de verificări ORC cu privire la 

sediul pârâtei. În data de 22.05.2018, cauza se amână la termenul din 19.06.2018 pentru lipsă de procedură. 
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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. 

16. Dosar 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 primul termen de judecată din data de 15.05.2018, cauza se amână pentru 

citarea reclamantului cu menţiunea de a depune la dosarul cauzei dovezile din care rezultă demersurile efectuate cu 

privire la aflarea sediului pârâtei. Lichidatorul judiciar a făcut demersurile necesare pentru obținerea unui Extras O.R.C. 

cu privire la sediul social al SC Spedition Ro A Tir SRL, extras pe care l-a transmis prin fax în data de 07.06.2018 la 

dosarul cauzei. La termenul din 12.06.2018 s-a amânat judecarea cauzei la 25.09.2018 în vederea citării părţilor și a pus 

în vedere reclamantei să-şi precizeze acţiunea raportat la informaţia privind CUI-ul pârâtei rezultat din extrasul ORC 

depus iar pârâtei la sediul rezultat din extrasul ORC, cu un exemplar de pe cererea de chemare în judecată şi înscrisuri, 

cu menţiunea de a formula întâmpinare sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe sau invoca 

excepţii, în afara celor de ordine publică. La termenul din 25.09.2018 a fost amânată cauza pentru garantarea dreptului 

la apărare la data de 14.11.2018. 

17. Dosar nr.  697/290/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Reșița, având ca obiect pretenții. SC Oxygaz Plus SRL are 

calitatea de reclamant, iar SC Susai Servcom 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 89,28 lei, plata 

dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 21,40 lei și a cheltuielilor de judecată. În această cauză s-a acordat primul 

termen la data de 15.05.2018, când cauza se amână la 20.06.2018 pentru administrare probe. 

La termenul din 18.07.2018 a fost respinsă 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. SUSAI SERVCOM S.R.L. 

Având în vedere cuantumul creanței și costurile cu purtarea unui proces precum și șansele de câștig, se impune trecerea 

sumei de 89,28 lei pe costuri. 

18. Dosar 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 de 

judecată din data de 21.06.2018 s-a dispus amânarea cauzei în data de 27.09.2018 în vederea comunicării 

interogatoriului către pârât şi depunerea răspunsurilor. La termenul din 27.09.2018 s-a amânat cauza pentru depunerea 

de înscrisuri la data de 22.11.2018. 

19. Dosar 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. La primul termen de judecată din 17.01.2018, se constată lipsa de procedură cu reclamanta și 

se repetă procedura de citare cu ambele părţi, iar cauza se amână pentru termenul din 14.02.2018.La această dată, se 

acordă termen de judecată la data de 14.03.2018. În 14.03.2018, instanța admite acţiunea reclamantei SC Oxygaz Plus 

SRL prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în contradictoriu cu pârâta SC Motoserv G & M SRL, pentru 

pretenţii. Obligă pârâta 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. 

20. Dosar 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 primul termen din 

20.03.2018, din motiv de procedură viciată, cauza se amână pentru termenul din 15.05.2018. La această dată, cauza se 

amână pentru procedură viciată cu pârâtul, cu mențiunea în sarcina subscrisei de a depune la dosarul cauzei dovezile din 

care să rezulte sediul actual al pârâtei, sub sancțiunea suspendării cauzei. Lichidatorul judiciar a făcut demersurile 

necesare pentru obținerea unui Extras O.R.C. cu privire la sediul social al SC Mak Industrie 2003 SRL, extras pe care l-

a transmis prin fax în 07.06.2018 la dosarul cauzei. În data de 27.06.2018 subscrisa a transmis către Judecătoria Reșița 

note scise. În această cauză, următorul termen este în 25.09.2018. 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. 

21. Dosar nr. 1212/221/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Deva, având ca obiect acțiune în răspundere contractuală. SC 

Oxygaz Plus SRL are calitatea de reclamant, iar SC MARMOSIM SRL are calitatea de pârât. Prin cerere de chemare în 
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judecată, lichidatorul judiciar al SC Oxygaz Plus SRL a solicitat obligarea pârâtei la plata debitului restant în cuantum 

de 244,63 lei, dobânzi legale penalizatoare în cuantum de 50,01 lei și plata cheltuielilor de judecată. La primul termen 

din 25.04.2018 se amână cauza pentru administrare de probe. SC Oxygaz Plus SRL a fost citată prin lichidator judiciar, 

cu mențiunea de a comunica dacă există un contract încheiat între părți, iar în caz afirmativ să se depună respectivul 

înscris. Lichidatorul judiciar nu a reușit să identifice în arhiva predată de către debitoare sau în baza de date acest 

contract. La următorul termen din 23.05.2018 se amână pronunțarea pentru 31.05.2018, termen la care instanța repinge 

cererea formulată de reclamantă ca neîntemeiată, prin Hotărârea 1231/2018 din 31.05.2018. 

Având în vedere cuantumul creanței și costurile cu purtarea unui proces precum și șansele de câștig, se impune trecerea 

sumei de 244,63 lei pe costuri. 

22. Dosar 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. La primul termen de judecată 

din 16.04.2018, instanța amână cauza la 07.05.2018. La această dată, se admite actiunea, se obligă pârâta 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. 

23. Dosar nr. 824/740/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Alexandria, având ca obiect pretenții. SC Oxygaz Plus SRL are 

calitatea de reclamant, iar SC Dimetal Group Serv 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 300,00 

lei, dobânzi legale penalizatoare în cuantum de 69,38 lei, și plata cheltuielilor de judecată. Prin întâmpinarea depusă la 

dosar, pârâta arată că s-a efectuat plata  debitului restant, prin urmare lichidatorul judiciar a formulat cerere de renunțare 

la judecată. La termenul din 07.05.2018, instanța ia act de  renunţare la judecată. 

În ipoteza în care, ulterior închiderii procedurii de insolvență, debitoarea SC OXYGAZ PLUS SRL ar fi îndreptățită să 

primească sume în contul creanțelor deținute, sumele respective se vor distribui direct creditorilor, conform dispozițiilor 

art. 173 alin. 2 din Legea 85/2014, respectiv:  După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea 

silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc potrivit prevederilor prezentului titlu, în temeiul tabelului 

definitiv consolidat de creanțe pus la dispoziția sa de către lichidatorul judiciar. 

De asemenea, prezentăm în cele ce urmează situația debitorilor dizolvați/radiați din Registrul Comerțului: 

Nr. 

crt. 
Denumire CUI Stare întrepindere MĂSURI 

1 
ALTURO 

METAL SRL 
RO30398537 

Societatea figureaza pe portalul ONRC cu 

mentiunea: dizolvare conform art. 235 din Legea 

nr. 31/1990, radiata, lichidare din 12.10.2015 

Avand in vedere 

starea de fapt, se 

impune trecerea pe 

costuri. 

2 
METAL-BETON 

SA 
12001050 

La data de 12.07.2007 s-a dispus deschiderea 

procedurii generale de insolventa, formandu-se 

dosarul nr. 2287/115/2007, pe rolul Tribunalului 

Caras-Severin. La data de 05.06.2008 

judecatorul sindic dispune confirmarea planului 

de reorganizare al debitoarei prin sentinta 

comerciala nr. 503/JS/2008. La data de 

14.05.2009 instanta aproba cererea 

administratorului judiciar si dispune intrarea in 

procedura falimentului. In data de 07.06.2012 

judecatorul sindic dispune inchiderea procedurii, 

conform art. 118 din Legea 85/2006, prin 

Sentința Civilă nr. 444/JS/07.06.2012. 

Avand in vedere 

starea de fapt, se 

impune trecerea pe 

costuri. 

3 
BIANCO NERO 

SRL 
16841204 

 La data de 18.04.2013 instanta de judecata 

admite cererea formulata de catre SC BIANCO-

NERO SRL si deschide procedura simplificata a 

insolventei, formandu-se dosarul 2521/115/2013 

pe rolul Tribunalului Caras-Severin. La data de 

14.11.2013, prin Sentința Civilă nr. 528/JS/2013, 

se dispune inchiderea procedurii in baza art. 131 

din Legea 85/2006. 

Avand in vedere 

starea de fapt, se 

impune trecerea pe 

costuri. 
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4 
CARAŞ INSTAL 

CONS SRL 
14866687 

La data de 29.09.2011 instanta a admis cererile 

creditorilor si a dispus deschiderea procedurii 

generale a insolventei impotriva averii debitoarei 

SC CARAS INSTAL CONS SRL, formandu-se 

dosarul nr. 3105.1/115/2009 pe rolul 

Tribunalului Caras-Severin. La data de 

17.05.2012 s-a dispus inceperea procedurii 

simplificate a falimentului iar la data de 

17.09.2015, prin sentinţa civilă nr. 414/JS/2015 

s-a dispus inchiderea procedurii de insolventa. 

Avand in vedere 

starea de fapt, se 

impune trecerea pe 

costuri. 

5 

FMG 

CROMETAL 

GRUP SRL 

18334909 
Societatea figureaza pe portalul ONRC cu 

mentiunea: radiata 

Avand in vedere 

starea de fapt, se 

impune trecerea pe 

costuri. 

6 

CROSI 

PRODUCT 

S.R.L. 

RO14768727 

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. 

7 
DANOVIMET 

STAR SRL 
21593040 

 La data de 20.10.2009 s-a dispus deschiderea 

procedurii de insolventa impotriva debitoarei SC 

DANOVIMET STAR SRL, formandu-se dosarul 

nr. 5405/95/2009 aflat pe rolul Tribunalului 

Gorj. La data de 21.09.2010, prin Sentinta nr. 

1006/2010 s-a admis cererea de inchidere a 

procedurii. 

Avand in vedere 

starea de fapt, se 

impune trecerea pe 

costuri. 

8 
AB PROFILAM 

SRL 
18122388 

La data de 25.09.2008 s-a dispus deschiderea 

procedurii generale de insolventa impotriva 

averii debitoarei SC AB PROFILAM SRL, 

formandu-se dosarul nr. 1893/115/2008, pe rolul 

Tribunalului Caras-Severin. La data de 

21.01.2010, la cererea administratorului judiciar, 

instanta dispune intrarea debitoarei in procedura 

falimentului iar la data de 30.05.2013, prin 

Sentinta Civilă nr. 281/JS/2013 s-a dispus 

inchiderea procedurii in baza art. 132 alin. 2 din 

Legea 85/2006. 

Avand in vedere 

starea de fapt, se 

impune trecerea pe 

costuri. 

XVII. Referitor la SITUAȚIILE FINANCIARE FINALE prevăzute de disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

SITUAȚIILE FINANCIARE FINALE ALE DEBITORULUI SC OXYGAZ PLUS SRL 

Nr. 

crt.  
Denumire 

Sold la data de  

31.08.2018 

ACTIV   

1 Imobilizări corporale 0 lei 

2 Imobilizări financiare 0 lei 

3 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 0 lei 

4 Creanțe 194,452 lei 

5 Stocuri 0 lei 

6 Casa și conturi la bănci 30,830 lei 

7 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 225,282 lei 

8 Cheltuieli în avans 1,877 lei 

  TOTAL ACTIV 227,159 lei 

PASIV   



23 

9 Capital social subscris vărsat 200 lei 

10 Rezerve 40 lei 

11 Pierderea sau profitul din rezultatul reportat -986,482 lei 

12 Profit și pierdere -97,184 lei 

13 TOTAL CAPITALURI PROPRII -1,083,426 lei 

14 TOTAL DATORII 1,310,585 lei 

TOTAL PASIV 227,159 lei 

Creanțele în cuantum de 194.452 lei urmează să fie supuse Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.10.2018 în 

vederea trecerii acestora pe costuri, motivat de următoarele: 

-Șansele mici de recuperare a acestor sume având în vedere faptul că aceste creanțe 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 credala a debitorului Oxygaz Plus SRL este în cuantum de 

aproximativ 2% - 3%. 

Lichidatorul judiciar detaliază pe larg situația acestor creanțe în cadrul Anexei 1 – Raportul de activitate privind ordinea 

de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 12.10.2018, ora 11:00. 

 XVIII. Referitor la cheltuielile de procedura prevăzute de art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014  

- Mențiuni privind retribuția lichidatorului judiciar: 

Nr.crt. Descriere retribuţie lei 

TVA 

deductibil

ă aferentă 

retribuţiei 

onorariu aprobat 

- LEI/lună 

perioada - 

luni 

calendaristic

e 

1 

Cheltuieli retribuţie componentă fixă 

lichidator judiciar (perioada 

decembrie 2017 - octombrie 2018) 

19.635,00 

lei 

3.135,00 

lei 

            1.500,00 

lei  
11 

  
TOTAL RETRIBUŢIE RESTANTĂ 

LICHIDATOR JUDICIAR 

19.635,00 

lei 

3.135,00 

lei 
    

- Mențiuni privind plata cheltuielilor prevăzute de art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 

Nr.crt. Descriere cheltuieli lei 

TVA 

deductibilă 

aferentă 

cheltuielilor 

Obligaţii achitate 

Obligaţii 

de plată 

restante 

1 Comisioane bancare 848,81 lei -               848,81 lei  105,00 

2 
Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  

lit. b) din Legea nr. 85/2014 
79,14 lei     79,14 

3 

Cheltuieli poștale - sume avansate de 

lichidatorul judiciar prin asociat 

coordonator ec. Popescu George 

193,50 lei 29,89 lei     

4 

Cheltuieli de deplasare - alimentare 

conbustibil - sume avansate de 

lichidatorul judiciar prin asociat 

coordonator ec. Popescu George 

1.460,09 lei 209,17 lei     

5 
Cheltuieli servicii de contabilitate 

(decembrie 2017 - septembrie 2018) 
2.000,00 lei     2.000,00 

6 Cheltuieli ONRC 85,00 lei       

7 Cheltuieli servicii de arhivare 3.596,93 lei 574,30 lei             3.596,93 lei    

8 Taxe Directia Fiscala a Mun. Timisoara  60,00 lei       

  

TOTAL CHELTUIELI PREVĂZUTE 

LA ART.161 PCT.1 DIN LEGEA nr. 

85/2014 

8.323,47 lei 813,36 lei 4.445,74 lei 2.184,14 lei 

 
din care sume avansate de lichidator 

judiciar prin asociat coordonator ec. 

Popescu George 

1.798,59 lei    

- Mențiuni privind plata obligațiilor fiscale: 

Mențiuni cu privire la T.V.A. Și impozit pe venit   

T.V.A. de plată restant 1.605,00 lei 
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Impozit pe venit 61,00 lei 

 TOTAL: 1.666,00  

- Mențiuni privind sumele previzionate pentru administrarea procedurii: 

Nr. crt. 
Menţiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru 

administrarea procedurii 
Sume previzionate rămase 

1 
Cheltuieli retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (1.500 lei + 

TVA retribuţie lunară; perioada – noiembrie-decembrie 2018)  
3.570,00 

2 Cheltuieli cu deplasarea/alimentare combustibil 300,00 

3 Cheltuieli cu servicii bancare - comisoane  300,20 

4 
Cheltueili servicii contabilitate (200 lei/lună + TVA, noiembrie-

decembrie 2018) 
400,00 

5 
Alte cheltuieli pentru administrarea procedurii (xerox/listare 

documente, cheltueili poştale, publicare anunţuri, etc.) 
200,00 

TOTAL sume previzionate pentru administrarea procedurii de lichidare 4.770,20 

XX. Solicitări adresate judecătorului-sindic 

Având în vedere ca bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, creanțele cu șanse de recuperare sunt în procent de 

aproximativ 2%-3% și nu sunt fonduri de distribuit în cadrul procedurii falimentului către creditori, solicităm aprobarea 

prezentului raport final însoțit de situațiile financiare finale și închiderea procedurii de faliment, în conformitate cu 

prevederile art. 175 alin. (2) raportat la dispozițiile art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi descărcarea lichidatorului 

judiciar Consultant Insolvenţă SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi în legătură cu debitorul sau creditorii 

acestuia 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL reprezentat prin asociat coordonator  


