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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

 Nr.: 73 Data emiterii: 28.01.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1200/30/2014; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Crăciun 
Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 – 
12:30. 
3. Debitor: SC Burg Infailibil SRL, cod de identificare fiscală: 4250590; Sediul social: Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. 
Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2539/1993. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv rectificat III al creanțelor întocmit împotriva averii SC Burg Infailibil SRL. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Burg Infailibil SRL, 
conform Sentinței civile nr. 962 din data de 13.09.2018 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
nr. 1200/30/2015, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport de activitate cu privire la ordinea de 
zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 05.02.2019, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 12 (doisprezece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 05.02.2019 

Număr dosar 1200/30/2015, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Cristina Crăciun.  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Burg Infailibil SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului este: 
(1). Prezentarea operațiunilor întreprinse de administratorul special Curuțiu Gh. I. în perioada de observație și 
reorganizare judiciară a debitoarei SC Burg Infailibil SRL, fără avizul administratorului judiciar.  
(2). Prezentarea operațiunilor întreprinse de administratorul special Curuțiu Gh. I. în procedura de faliment a debitoarei 
SC Burg Infailibil SRL, fără avizul lichidatorului judiciar. 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului 
special Curuțiu Gh. I. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014, având în 
vedere cele expuse la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi. 
(4). Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa civilă nr. 962 din data 13.09.2018 
pronunţată în dosarul nr. 1200/30/2015 de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, respectiv practicianul în 
insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea operațiunilor întreprinse de administratorul special Curuțiu Gh. I. în perioada de observație și 
reorganizare judiciară a debitoarei SC Burg Infailibil SRL, fără avizul administratorului judiciar.  
În data de 29.11.2018, Tudora M. Expert Contabil reprezentat prin dl. Tudora M. în calitate de contabil al debitoarei SC 
Burg Infailibil SRL, a predat, respectiv subscrisa în calitate de lichidator judiciar a procedat la primirea documentelor 
contabile conform Procesului-vebral de predare-primire.  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile predate de către contabilul 
debitoarei SC Burg Infailibil SRL Tudora M. Expert Contabil, identificând următoarele operațiuni întreprinse de 
administratorul special Curuțiu Gh. I. fără avizul administratorului judiciar: 
Referitor la înregistrarea minusurilor de stocuri în gestiunea debitoarei: Conform balanței de verificare aferentă lunii 
decembrie 2015, la data de 31.12.2015 sunt înregistrate următoarele:  
• Capital subscris vărsat (cont 1012) – 60.000,00 lei; 
• Rezerve din reevaluare (cont 105) – 32.818,00 lei; 
• Alte rezerve (cont 1068) - 36.672,85 lei; 
• Pierderea financiară reportată din perioada precedentă (cont 1171) – 120.367,70 lei; 
• Pierderea financiară provenită din corectarea erorilor contabile (cont 1174) – 494.123,16 lei (la data de 01.12.2015 
este înregistrat profitul rezultat din corectarea erorilor contabile în sumă de 40.680,28 lei; în cursul lunii decembrie 
2015 este înregistrată pierderea financiară provenită din corectarea erorilor contabile în sumă de 534.803,44 lei); 
• Pierderea financiară înregistrată în perioada 01.01.2015-31.12.2015 (cont 121) – 142.442,39 lei; 
• Cheltuieli de constituire (cont 201) – 1.378,85 lei; 
• Cheltuieli de dezvoltare (cont 203) – 3.832,62 lei; 
• Terenuri (cont 2111) – 57.458,45 lei, 
• Construcții (cont 212) – 533.685,27 lei; 
• Instalații tehnice (cont 2131) – 716.597,62 lei; 
• Mijloace de transport (cont 2133) – 48.294,09 lei; 
• Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (cont 214) – 43.010,84 lei; 
• Sume datorate de filiale (cont 2671) – 44,00 lei; 
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• Alte creanțe imobilizate (cont 2678) – 356,43 lei; 
• Amortizarea cheltuielilor de constituire (cont 2801) – 928,95 lei; 
• Amortizarea construcțiilor (cont 2812) – 2.328,20 lei; 
• Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport (cont 2813) -37.659,21 lei; 
• Amortizarea altor imobilizări corporale (cont 2814) – 657.544,60 lei 
• Materii prime (cont 301) – 53.019,20 lei (în cursul lunii decembrie 2015 sunt achiziționate materii prime în sumă de 
16.456,24 lei și sunt eliberate în consum materii prime în sumă de 19.131,74 lei); 
• Combustibili (cont 3022) – 0,00 lei (în cursul lunii decembrie 2015 este achiziționat combustibil în sumă de 2.267,72 
lei și este diminuată valoarea combustibilului cu suma de 148.474,48 lei, cheltuieli cu combustibilul înregistrate în 
cursul lunii decembrie 2015 de 2.418,10 lei. Astfel, combustibilul în valoare de 146.056,38 lei constatat lipsă în 
gestiune a fost recunoscut ca și pierdere din corectarea erorilor contabile); 
• Piese de schimb (cont 3024) – 0,00 lei (în cursul lunii decembrie 2015 sunt descărcate din gestiune piese de schimb în 
sumă de 36.196,80 lei, cheltuieli cu piesele de schimb de 0,00 lei. Astfel, piesele de schimb în valoare de 36.196,80 lei 
constatate lipsă în gestiune au fost recunoscute ca și pierdere din corectarea erorilor contabile); 
• Alte materiale consumabile (cont 3028) – 0,00 lei (în cursul lunii decembrie 2015 sunt achiziționate materiale în sumă 
de 136,50 lei și sunt descărcate din gestiune materiale în sumă de 117.929,67 lei, cheltuieli cu alte materiale 
consumabile înregistrate în cursul lunii decembrie 2015 de 56,45 lei. Astfel, materialele consumabile în valoare de 
117.873,22 lei constatate lipsă în gestiune au fost recunoscute ca și pierdere din corectarea erorilor contabile); 
• Materiale de natura obiectelor de inventar (cont 303) – 0,00 (în cursul lunii decembrie 2015 sunt descărcate din 
gestiune materiale de natura obiectelor de inventar în sumă de 7.374,66 lei, în cursul lunii decembrie 2015 nu sunt 
înregistrate cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar. Astfel, materialele de natura obiectelor de inventar 
în sumă de 7.374,66 lei constate lipsă în gestiune au fost recunoscute ca și pierdere din corectarea erorilor contabile); 
• Produse finite (cont 345) – 8.793,67 lei (în cursul lunii decembrie 2015 sunt obținute din producție produse finite în 
sumă de 91.161,33 lei și sunt descărcate din gestiune produse finite în sumă de 149.854,23 lei, variația stocurilor de 
71.470,40 lei); 
• Mărfuri (cont 371) – 0,00 lei (în cursul lunii decembrie 2015 sunt achiziționate mărfuri în valoare de 13.545,68 lei și 
sunt descărcate din gestiune mărfuri în sumă de 216.101,67 lei, cheltuieli privind mărfurile înregistrate în cursul lunii 
decembrie 2015 de 11.939,97 lei. Astfel, mărfurile în valoare de 204.161,70 lei constatate lipsă în gestiune au fost 
recunoscute ca și pierdere din corectarea erorilor contabile); 
• Ambalaje (cont 381) – 0,00 lei (în cursul lunii decembrie 2015 sunt achiziționate ambalaje în sumă de 2.000,00 lei și 
sunt descărcate din gestiune ambalaje în sumă de 33.646,06 lei); 
• Datorii la furnizori (cont 401) – 731.182,76 lei; 
• Datorii la furnizori – facturi nesosite (cont 408) – 11.271,90 lei; 
• Creanțe-clienți (cont 4111) – 205.746,28 lei; 
• Datorii salariale (cont 421) – 2.432,00 lei; 
• Contribuția unității la asigurările sociale (cont 4311) -15.599,00 lei; 
• Contribuția personalului la asigurările sociale (cont 4312) – 6.976,00 lei; 
• Contribuția angajatorului la asigurările sociale de sănătate (cont 4313) – 7.547,00 lei; 
• Contribuția angajaților la asigurările sociale de sănătate (cont 4314) – 5.003,00 lei; 
• Contribuția unității la fondul de șomaj (cont 4371) – 612,00 lei; 
• Contribuția personalului la fondul de șomaj (cont 4372) – 823,00 lei; 
• TVA de recuperat (cont 4424) – 1.914,54 lei; 
• Impozitul pe venituri de natura salariilor (cont 444) – 12.195,00 lei; 
• Datorii la fonduri speciale taxe și vărsăminte asimilate (cont 447) – 1.566,00 lei; 
• Alte datorii față de bugetul statului (cont 4481) – 3.358,00 lei; 
• Alte creanțe față de bugetul statului (cont 4481) – 4.074,00 lei; 
• Sume datorate asociatului unic (cont 4451) – 104.589,44 lei; 
• Dividende de plătit (cont 457) – 38.684,79 lei; 
• Creanțe debitori diverși (cont 461) – 105.441,70 lei; 
• Datorii creditori diverși (cont 462) – 66.000,00 lei; 
• Cheltuieli înregistrate în avans (cont 471) – 4.320,88 lei; 
• Decontări din operațiuni în curs de clarificare (cont 473) – 72.816,69 lei; 
• Disponibilități bănești în conturi bancare în lei (cont 5121) – 17.932,64 lei; 
• Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (cont 5192) – 750.000,00 lei; 
• Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (cont 5198) – 54.740,84 lei; 
• Numerar în casierie (cont 5311) – 67.825,45 lei. 
Astfel, cum se poate constata din analiza balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2015, în cursul lunii decembrie 
2015 administratorul special Curuțiu Gh. I. a înregistrat pierderea financiară din corectarea erorilor contabile în sumă de 
534.803,44 lei, ca urmare a înregistrării lipsurilor de inventar a combustibililor în valoare de 146.056,38 lei, a piselor de 
schimb în valoare de 36.196,80 lei, a altor materiale consumabile în valoare de 117.873,22 lei, a materialelor de natura 
obiectelor de inventar în valoare de 7.374,66 lei, a produselor finite în valoare de 78.383,83 lei, a mărfurilor în valoare 
de 204.161,70 lei și a ambalajelor în valoare de 33.646,06 lei. 
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De asemenea, conform balanței de verificare aferentă lunii ianuarie 2016, la data de 31.01.2016 debitoarea înregistrează 
pierderea financiară provenită din corectarea erorilor contabile (cont 1174) – 572.346.41 lei (în cursul lunii ianuarie 
2016 este înregistrată pierderea financiară provenită din corectarea erorilor contabile în sumă de 78.223,25 lei). 
Administratorul special Curuțiu Gh. I. nu a predat documentele justificative ale înregistrării pierderii financiare din 
corectarea erorilor contabile în valoare de 78.223,25 lei.  
Administratorul special Curuțiu Gh. I. nu a predat documentele justificative aferente descărcării din gestiune a 
materiilor prime, combustibilului, mărfurilor, produselor finite, ambalajelor, materialelor consumabile și pieselor de 
schimb anterior menționate, respectiv înregistrării pierderii financiare din corectarea erorilor contabile în valoare totală 
de 613.026,69 lei. 
Conform disp. art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1)Orice operaţiune economico-financiară 
efectuată se consemnează în  momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, 
dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au 
înregistrat în contabilitate, după caz.” 
Conform disp. art. 4 din Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile:  
„Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.” 
Potrivit disp. art. 1 din Ordinul nr. 2634/2015 emis de Ministerul Finanţelor Publice privind normele generale de 
întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, Procesul-verbal de scoatere din funcţiune a mijlocelor fixe/de 
declasare a unor bunuri materiale (Cod 14-2-3/aA) serveşte ca:  
- document de constatare a îndeplinirii condiţiilor necesare scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz 
a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă şi de declasare a unor bunuri materiale, altele decât 
mijloacele fixe, potrivit dispoziţiilor legale;  
- document de consemnare a scoaterii efective din funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de 
natura obiectelor de inventar în folosinţă sau de declasare a altor bunuri materiale;  
- document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente şi materialelor rezultate din 
scoaterea efectivă din funcţiune a mijloacelor fixe;  
- document justificativ de înregistrare în evidenţa magaziilor (depozitelor) şi în contabilitate.  
Formularul se completează de către comisia constituită în acest scop, după caz, astfel:  
- capitolele I şi II, cu constatările şi concluziile rezultate din analiza documentaţiei primite şi din verificarea stării 
mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune, scoaterii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau a 
altor bunuri materiale propuse pentru declasare;  
- capitolul III, după aprobarea propunerilor şi efectuarea scoaterii din funcţiune, din uz sau declasării, cu informaţii 
referitoare la ansamblele, subansamblele, piesele, componentele şi materialele rezultate. În cazul scoaterii din funcţiune 
a mijloacelor fixe, numărul de inventar se va trece la capitolul II în coloana "Denumirea". În situaţia în care capitolul III 
se completează în alte exerciţii financiare, este necesar să se întrunească o nouă comisie care să întocmească un nou 
proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale, care să confirme datele 
completate în acest capitol.” 
Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor prvind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii:  
„În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au obligaţia să efectueze inventarierea 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în 
cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în 
următoarele situaţii: 
a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;  
b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;  
c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;  
d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;  
e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră; 
 f) în alte cazuri prevăzute de lege.” 
Conform disp art. 42 şi art. 43 din OMFP nr. 2861/2009: „Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de 
inventariere într-un proces verbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în principal, 
următoarele elemente: data întocmirii, numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul şi data 
deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, data începerii şi terminării 
operaţiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi 
ale lipsurilor constatate şi persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea, volumul stocurilor 
depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea 
reintegrării lor în circuitul economic, propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din 
evidenţă a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi de 
clasare sau casare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor 
din gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. Propunerile cuprinse în procesul-verbal 
al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operațiunilor de inventariere, 
administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entităţii. Acesta, cu avizul 
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conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al conducătorului compartimentului juridic, decide asupra 
soluţionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale”. 
Conform disp. art. 8 lit. a) din OMFP nr. 2861/2009: „Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către 
comisia de inventariere sunt următoarele: a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la gestionarul 
răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă:  
- gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;  
- în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente;  
- are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoştinţă;  
- are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;  
- a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;  
- deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;  
- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la 
contabilitate.  
De asemenea, gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul, numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a 
bunurilor în/din gestiune. Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor şi 
de către comisia de inventariere. Semnarea declaraţiei de către gestionar se face în faţa comisiei de inventariere; […]”. 
În conformitate cu disp. art. 39 din OMFP nr. 2861/2009: „Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate la 
bunuri, precum şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, 
comisia de inventariere solicită explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a 
urmăririi decontării creanţelor. 
Pe baza explicaţiilor primite şi a documentelor analizate, comisia de inventariere stabileşte natura lipsurilor, pierderilor, 
pagubelor şi deprecierilor constatate, precum şi natura plusurilor, propunând, în conformitate cu dispoziţiile legale, 
modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice, rezultate în urma inventarierii” 
Este necesar de menționat faptul că, administratorul judiciar nu a avizat nicio operațiune de constatare și înregistrare a 
lipsurilor de inventar, respectiv de înregistrare a pierderilor din corectarea erorilor contabile, și nu a avizat eventualele 
documente justificative aferente înregistrărilor în contabilitate a minusurilor de stocuri în gestiunea debitoarei SC Burg 
Infailibil SRL. 
Referitor la descărcarea din gestiune a produselor finite 
Conform balanțelor de verificare aferente perioadei martie 2015 - august 2018 se constată că administratorul special 
Curuțiu Gh. I. înregistrează lunar operațiunea de descărcare din gestiune a produselor finite la o valoare cu mult mai 
mare prin raportare la veniturile obținute din vânzarea produselor finite, existând astfel prezumția neînregistrării în 
contabilitate a tuturor veniturilor obținute din vânzarea produselor finite, respectiv neâncasarea prin casieria debioarei 
SC Burg Infailibil SRL a disponibilităților bănești obținute ca urmare a vânzării acestor produse finite:  

Perioada 
Valoarea stocurilor de produse 
finite obținute în cursul lunii  

Valoarea stocurilor de produse 
finite descărcate din gestiune 

Venituri din vânzarea produselor 
finite 

martie 2015 26,584.50 lei 24,093.72 lei 7,593.81 lei 
aprilie 2015 29,786.00 lei 26,757.14 lei 9,325.24 lei 
mai 2015 38,910.70 lei 38,912.42 lei 9,027.56 lei 
iunie 2015 31,601.00 lei 25,739.39 lei 11,935.48 lei 
iulie 2015 47,944.10 lei 43,927.10 lei 8,688.72 lei 
august 2015 27,770.70 lei 35,137.27 lei 10,384.73 lei 
septembrie 2015 25,686.50 lei 23,784.20 lei 6,814.64 lei 
octombrie 2015 34,466.20 lei 36,501.86 lei 15,599.66 lei 
noiembrie 2015 31,828.00 lei 34,056.58 lei 8,967.41 lei 
decembrie 2015 91,161.33 lei 149,854.23 lei 16,347.60 lei 
Ianuarie 2016 45,079.55 lei 35,832.43 lei 9,751.26 lei 
Februarie 2016 84,617.66 lei 81,191.55 lei 5,514.19 lei 
Martie 2016 107,021.60 lei 107,977.82 lei 28,711.31 lei 
Aprilie 2016 111,519.46 lei 108,664.76 lei 18,416.05 lei 
Mai 2016 99,203.17 lei 100,054.50 lei 16,365.80 lei 
Iunie 2016 130,457.28 lei 122,301.36 lei 18,208.62 lei 
Iulie 2016 264,099.30 lei 265,369.48 lei 24,196.97 lei 
August 2016 248,440.47 lei 251,173.86 lei 17,152.61 lei 
Septembrie 2016 288,685.80 lei 274,891.39 lei 62,326.61 lei 
Octombrie 2016 125,648.39 lei 133,469.95 lei 60,320.97 lei 
Noiembrie 2016 307,221.19 lei 310,556.39 lei 48,257.66 lei 
Decembrie 2016 83,886.15 lei 88,109.62 lei 25,837.55 lei 
Ianuarie 2017 40,971.34 lei 43,945.16 lei 8,930.06 lei 
Februarie 2017 50,866.15 lei 51,508.17 lei 8,930.06 lei 
Martie 2017 65,378.27 lei 63,882.24 lei 16,500.21 lei 
Aprilie 2017 72,065.12 lei 68,149.54 lei 20,162.80 lei 
Mai 2017 101,524.34 lei 96,829.25 lei 32,007.86 lei 
Iunie 2017 90,821.95 lei 93,086.94 lei 31,286.01 lei 
Iulie 2017 121,171.91 lei 115,975.96 lei 42,142.12 lei 
August 2017 94,954.31 lei 101,400.39 lei 47,990.66 lei 
Septembrie 2017 97,027.75 lei 108,913.16 lei 29,527.87 lei 
Octombrie 2017 129,291.20 lei 112,176.14 lei 71,437.55 lei 
Noiembrie 2017 71,691.70 lei 60,934.60 lei 28,059.14 lei 
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Decembrie 2017 78,829.12 lei 83,581.75 lei 45,700.95 lei 
Ianurie 2018 48,518.52 lei 53,111.59 lei 29,068.76 lei 
Februarie 2018 49,545.84 lei 43,806.45 lei 22,385.28 lei 
Martie 2018 70,799.12 lei 70,939.88 lei 62,217.39 lei 
Aprilie 2018 63,543.29 lei 63,931.88 lei 38,995.88 lei 
Mai 2018 58,563.40 lei 67,012.42 lei 47,850.98 lei 
Iunie 2018 85,765.08 lei 83,372.02 lei 47,560.15 lei 
Iulie 2018 42,122.15 lei 59,726.20 lei 43,633.39 lei 
August 2018 29,749.00 lei 21,217.00 lei 23,648.96 lei 

  

4,895,865.78 lei 
Valoarea produselor finite 

descărcate din gestiune în perioada 
martie 2015-august 2018 

1,137,780.53 lei  
Totalul veniturilor obținute din 
vânzarea produselor finite în 

perioada martie 2015-august 2018 

Astfel cum se poate constata din analiza balanțelor de verificare aferente perioadei martie 2015-august 2018, 
administratorul special Curuțiu Gh. I. efectuează activități de comerț în interesul personalul, înregistrând operațiuni de 
descărcări din gestiune nejustificate a stocurilor de produse finite în cuantum total de 3.758.085,25 lei. 
Lichidatorul judiciar apreciază că operațiunile prezentate mai sus, atrag incidența art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din 
Legea nr. 85/2014, respectiv este necesară constatarea nulității absolute a operațiunii de înregistrare a pierderii din 
corectarea erorilor contabile reprezentând lipsa în gestiunea debitoarei a stocurilor de materii prime, ambalaje, 
combustibil, mărfuri, produse finite efectuate de către administratorul special Curuțiu Gh. I. în procedura de faliment a 
debitoarei SC Burg Infailibil SRL, repunerea părților în situația anterioară efectuării operațiunii de descărcare din 
gestiune nejustificată a stocurilor debitoarei, respectiv obligarea administratorului special Curuțiu Gh. I. să suporte din 
averea personală prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu actele și operațiunile astfel desfășurate în perioada de 
observație și reorganizare judiciară în valoare totală de 4.371.111,94 lei, precum și orice alte sume ce vor fi identificate 
ulterior de către lichidatorul judiciar. 
 
(2). Prezentarea operațiunilor întreprinse de administratorul special Curuțiu Gh. I. în procedura de faliment a debitoarei 
SC Burg Infailibil SRL, fără avizul lichidatorului judiciar. 
Prin Sentința civilă nr. 962 pronunțată în data de 13.09.2018, judecătorul-sindic a admis cererea formulată de debitoarea 
SC Burg Infailibil SRL prin administrator judiciar, respectiv în temeiul art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, a 
dispus intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Burg Infailibil SRL. 
La data de 19.12.2018, administrator special al debitorului SC Burg Infailibil Curuțiu Gh. I. a predat lichidatorului 
judiciar următoarele acte contabile, conform Procesului-verbal de predare-primire acte nr. 1713/19.12.2018: Situația 
stocurilor aferentă perioadei 01.12.2018-31.12.2018 (Gestiune Congelate 1 produse finite); Situația stocurilor aferentă 
perioadei 01.12.2018-31.12.2018 (Gestiue Tapia materii prime); Factura fiscală nr. 47720 din 01.10.2018 emisă de SC 
Burg Infailibil SRL (2 exemplare); Factura fiscală nr. 47718 din 01.10.2018 emisă de SC Burg Infailibil SRL; Factura 
fiscală nr. 47719 din 01.10.2018 emisă de SC Burg Infailibil SRL; Factura fiscală nr. 47717 din 01.10.2018 emisă de 
SC Burg Infailibil SRL; Factura fiscală nr. 47716 din 01.10.2018 emisă de SC Burg Infailibil SRL; Factura fiscală nr. 
47715 din 01.10.2018 emisă de SC Burg Infailibil SRL; Chitanța nr. ST 119 din 01.10.2018 emisă de SC ST 
Management SRL; Chitanța nr. CS TRA 005024 din 01.10.2018 emisă de SC Transbel SRL; Chitanța nr. SOL CH 
0003727 din 02.10.2018 emisă de SC Solina Romania SRL; Chitanța nr. 256 din 02.10.2018 emisă de SC Marval 
Casing SRL; Chitanță nr. CHF025811920 din 01.10.2018 emisă de SC Telekom Romania Communications SA; Bon 
fiscal nr. 000014 din 02.10.2018 emis de SC OMV Petrom Marketing SRL; Foaie calcul TVA neexigibilă 4428; 
Situație obligații fiscale la 21.07.2016; Decizia de impunere pentru anul 2016 emisă de Primăria Municipiului Lugoj; 
Declarație de creanță formulată de SC Tano Prod Impex SRL; Declarație de creanță formulată de SC Technocer SRL; 
Situație clienți aferentă perioadei 01.12.2015-31.12.2015; Fișa de cont SC Meridian 22 SRL aferentă lunii noiembrie 
2016; Situația stocurilor materii prime la data de 30.09.2018; Situația stocurilor produse finite la data de 30.09.2018; 
Situație bonuri de predare cu consumuri cumulată aferentă perioadei 01.10.2018-31.10.2018; Centralizator stocuri 
aferent perioadei 01.09.2018-30.09.2018; Situația stocurilor aferentă perioadei 01.09.2018-30.09.2018 (Gestiune 
Congelate 1 produse finite). 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la analiza documentelor financiar-contabile predate parțial de către contabilul și 
administratorul special al debitoarei, respectiv a identificat următoarele aspecte: 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2018, debitoarea înregistrează la data de 30.09.2018 
următoarele:  
- Capital subscris vărsat (cont 1012) în valoare de 60.000,00 lei; 
- Rezerve din reevaluare (cont 105) -32.818,00 lei; 
- Rezerve legale (cont 1061) – 60.000,00 lei; 
- Alte rezerve (cont 1068) – 36.672,85 lei; 
- Pierdere reportată din perioada precedentă (cont 1171) – 344.920,18 lei; 
- Pierdere reportată din corectarea erorilor contabile (cont 1174) – 572.346,41 lei; 
- Pierdere înregistrată în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 (cont 121) – 52.856,99 lei, din care pierdere financiară 
înregistrată din activitatea economică desfășurată în luna septembrie 2018 de 12.656,04 lei (ca urmare a înregistrării în 
luna septembrie 2018 a cheltuielilor în sumă de 66.085,27 lei și a veniturilor în sumă de 53.429,23 lei); 
- Active imobilizate în valoare tototală de 1.404.994,00 lei (amortizare cumulată de 698.460,96 lei), constituite din: 
cheltuieli de constituire (cont 201) – 1.378,85 lei; cheltuieli de dezvoltare (cont 203) – 3.832,62 lei; terenuri (cont 2111) 



6 
 

– 57.458,45 lei; construcții (cont 212) – 533.685,27 lei; echipamente tehnologice (cont 2131) – 716.597,62 lei; mijloace 
de transport (cont 2133) – 48.294,09 lei; mobilier, aparatură birotică (cont 214) – 43.346,97 lei; sume datorate entiăților 
afiliate (cont 2671) – 44,00 lei; alte creanțe imobilizate (cont 2678) – 356,43 lei; 
- Stocuri în valoare totală de 53.976,14 lei, constituite din: 
• Materii prime (cont 301)- stoc rămas la data de 30.09.2018 în valoare de 10.732,44 lei (în cursul lunii septembrie 2018 
sunt achiziționate stocuri de materii prime în valoare de 39.611,63 lei și sunt eliberate în consum stocuri în valoare de 
57.634,80 lei); 
• Combustibili (cont 3022) – în cursul lunii septembrie 2018 este achiziționat și este eliberat în consum combustibil în 
valoare de 1.462,57 lei; 
• Produse finite (cont 345) – stoc rămas la data de 30.09.2018 în valoare de 43.243,70 lei (în cursul lunii septembrie 
2018 sunt obținute stocuri de produse finite în valoare de 65.779,10 lei și sunt descărcate din gestiune stocuri în valoare 
de 45.314,22 lei). 
- Datorii la furnizori (cont 401) - 781.055,28 lei (în cursul lunii septembrie 2018 sunt înregistrate noi datorii la furnizori 
în valoare de 46.851,37 lei, respectiv sunt plătite datorii în sumă de 121.917,99 lei); 
- Datorii la furnizori – facturi nesosite (cont 408)- 11.271,90 lei; 
- Creanțe-clienți (cont 4111) – 206.532,06 lei (în cursul lunii septembrie 2018 sunt înregistrate creanțe în sumă de 
36.671,89 lei și sunt încasate creanțe în sumă de 37.004,21 lei). 
- Datorii salariale (cont 421) – 3.486,00 lei (în cursul lunii septembrie 2018 sunt înregistrate salarii datorate în sumă de 
5.700,00 lei); 
- Contribuția unității la asigurările sociale (cont 4311) – 25.865,00 lei; 
- Contribuția personalului la asigurările sociale (cont 4312) – 10.983,00 lei; 
- Contribuția angajatorului la asigurările sociale de sănătate (cont 4313) – 8.166,00 lei; 
- Contribuția angajaților la asigurările sociale de sănătate (cont 314) – 6.673,00 lei; 
- Contribuția de asigurări sociale (cont 4315) – 11.946,00 lei (în cursul lunii septembrie 2018 este înregistrată 
contribuția în sumă de 1.425,00 lei); 
- Contribuția de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 4.779,00 lei (în cursul lunii octombrie 2018 este înregistrată 
contribuția în sumă de 570,00 lei); 
- Contribuția asiguratorie de muncă (cont 436) – 1.074,00 lei (în cursul lunii octombrie 2018 este înregistrată 
contribuția în sumă de 128,00 lei); 
- Contribuția unității la fondul de șomaj (cont 4371) – 712,00 lei; 
- Contribuția personalului la fondul de șomaj (cont 4372) – 514,00 lei; 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cont 4418) – 735,00 lei; 
- Taxa pe valoare adăugată (cont 4423) – 13.693,28 lei; 
- Impozitul pe venituri de natura salariilor (cont 444) – 12.988,00 lei; 
- Alte impozite, taxeși vărsăminte (cont 446) – 60.989,00 lei; 
- Fonduri speciale, taxe și vărsăminte (cont 447) – 2.189,00 lei; 
- Alte datorii față de bugetul statului (cont 4481) – 4.826,00 lei; 
- Alte creanțe privind bugetul statului (cont 4482) – 4.074,00 lei; 
- Sume datorate asociatului unic (cont 4551) – 123.138,09 lei; 
- Dividende de plătit (cont 457) – 38.684,79 lei; 
- Debitori diverși (cont 461) – 105.441,70 lei; 
- Creditori-diverși (cont 462) – 66.000,00 lei; 
- Cheltuieli înregistrate în avans (cont 471) - 4.320,88 lei; 
- Decontări din operațiuni în curs de clarificare (cont 473) – 72.182,38 lei; 
- Disponibilități bănești în conturi bancare (cont 5121) – 18.014,45 lei (în cursul lunii septembrie 2018 sunt încasate în 
contul bancar suma de 9.141,23 lei și sunt efectuate plăți în sumă 84,64 lei); 
- Sume în curs de decontare (cont 5125) – 15.428,54 lei; 
- Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (cont 5192) – 669.190,00 lei; 
- Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (cont 5198) – 54.740,84 lei. 
Referitor la operațiunile de acordare și decontare a avansurilor de trezorerie 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2018, la data de 30.09.2018, sunt înregistrate avansuri de 
trezorerie (cont 542) - 53.651,19 lei (în cursul lunii sunt acordate avansuri de trezorerie în sumă de 64.459,07 lei și sunt 
decontate avansuri de trezorerie în sumă de 19.376,65 lei). 
În primul rând, nici o operațiune de acordare și de decontare a avansurilor de trezorerie efectuate în cursul procedurii de 
faliment de către administratorul special Curuțiu Gh. I., nu au fost supuse avizării de către comitetul 
creditorilor/lichidatorul judiciar. 
De asemenea, este necesar de menționat faptul că administratorul special Curuțiu Gh. I. și contabilul debitoarei Tudora 
M. Expert Contabil reprezentat prin dl. Tudora M. nu a predat lichidatorului judiciar documentele justificative ale 
înregistrării operațiunii de acordare a avansurilor de trezorerie: deconturi de cheltuieli, ordin de deplasare, dispoziții de 
plată către casierie, registru de casă, bonuri fiscale, etc. 
În cursul lunii septembrie 2018 sunt înregistrate cheltuieli în sumă totală de 66.085,27 lei, constituite din: Cheltuieli cu 
materiile prime (cont 601) – 57.634,80 lei; Cheltuieli privind combustibilul (cont 6024) – 1.462,57 lei; Cheltuieli cu 
energia și apa (cont 605) – 121,68 lei; Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate (cont 627) -25,00 lei; Alte cheltuieli cu 
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serviciile executate de terți (cont 628) – 1.013,22 lei; Cheltuiel cu salariile personalului (cont 641) – 5.700,00 lei; 
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă (cont 646) – 128,00 lei. 
În cursul lunii septembrie 2018 sunt înregistrate venituri în sumă totală de 98.743,45 lei, constituite din: Venituri din 
vânzarea produselor finite (cont 7015) – 25.555,24 lei; Venituri din redevențe și chirii (cont 706) – 2.316,05 lei; 
Venituri din activități diverse (cont 708) – 5.093,01 lei; Variația stocurilor (cont 711) – 65.779,10 lei; Venituri din 
dobânzi (cont 766) – 0,05 lei. 
În cursul lunii septembrie 2018 sunt încasate în casieria debitoarei SC Burg Infailibil disponibilitățile bănești în 
cuantum de 60.788,86 lei, respectiv sunt efectuate plăți cu numerarul din casierie în sumă de 60.788,86 lei. Astfel, la 
data de 30.09.2018, nu sunt înregistrate disponibilități bănești în casierie. 
Referitor la înregistrarea și încasarea creanțelor-clienți 
După data deschiderii procedurii de faliment prin Sentința civilă nr. 962/13.09.2018 pronunțată de Tribunalul Timiș în 
dosarul nr. 1200/30/2015, administratorul special Curuțiu Gh. I. a făcut activități de producție în interes personal, sub 
acoperirea persoanei juridice, înregistrând următoarele facturi (menționăm că administratorul special și contabilul 
debitoarei nu a predat toate documentele contabile aferente lunii septembrie 2018 și lunii octombrie 2018): 

Nr. 
crt. 

Client Nr. factură Data  Suma 

1 SC Dia & Sory SRL 13510 13.09.2018 83.14 lei 
2 SC Dia & Sory SRL 13511 14.09.2018 148.70 lei 
3 SC T.OVY Secas Trans SRL 13512 14.09.2018 92.71 lei 
4 SC Duicu Trans SRL 13513 14.09.2018 159.96 lei 
5 SC Dia & Sory SRL 13514 18.09.2018 214.87 lei 
6 SC Dia & Sory SRL 13515 18.09.2018 117.13 lei 
7 SC Pamirco SRL 13516 18.09.2018 185.74 lei 
8 SC Giulia Vestpan SRL 13517 18.09.2018 369.90 lei 
9 SC Tim Farm SRL 13518 18.09.2018 131.91 lei 

10 Pricop V. Laurentiu PFA 47712 19.09.2018 580.00 lei 
11 SC General Real Sales SRl 47713 19.09.2018 2,022.55 lei 
12 SC Dia & Sory SRL 13519 19.09.2018 126.32 lei 
13 SC Cornel si Otilia SRL 13520 19.09.2018 241.07 lei 
14 Catalincea Livia Întreprindere Individuală 13521 19.09.2018 115.44 lei 
15 SC Budapesta SRL 13522 19.09.2018 462.55 lei 
16 SC Dia & Sory SRL 13523 20.09.2018 137.53 lei 
17 Pricop V. Laurentiu PFA 47714 21.09.2018 595.00 lei 
18 SC Dia & Sory SRL 13524 21.09.2018 192.00 lei 
19 SC Giulia Vestpan SRL 13525 21.09.2018 234.98 lei 
20 SC Dia & Sory SRL 13526 24.09.2018 152.01 lei 
21 SC Giulia Vestpan SRL 13527 25.09.2018 397.36 lei 
22 SC Dia & Sory SRL 13528 26.09.2018 145.61 lei 
23 SC Budapesta SRL 13529 26.09.2018 329.85 lei 
24 Medianec M. PFA 13530 26.09.2018 128.39 lei 
25 SC Dia & Sory SRL 13531 27.09.2018 136.11 lei 
26 VRA Meat-Prod Lugoj SRL 47719 01.10.2018 10,233.60 lei 
27 VRA Meat-Prod Lugoj SRL 47720 01.10.2018 2,337.54 lei 
28 VRA Meat-Prod Lugoj SRL 47718 01.10.2018 11,000.00 lei 
29 VRA Meat-Prod Lugoj SRL 47719 01.10.2018 5,313.01 lei 
30 VRA Meat-Prod Lugoj SRL 47718 01.10.2018 3,386.14 lei 
31 VRA Meat-Prod Lugoj SRL 47717 01.10.2018 10,085.46 lei 

 Total contravaloare facturi emise după data deschiderii procedurii de faliment 57,164.16 lei 

În cursul lunii septembrie 2018, administratorul special Curuțiu Gh. I. înregistrează creanțe față de clienți în sumă de 
36.671,89 lei și încasează creanțe în sumă de 37.004,21 lei. 

Nr. 
crt. 

Client Nr. chitanță Data Suma încasată 

1 SC Dia & Sory SRL 54626 13.09.2018 83.14 lei 

2 SC Dia & Sory SRL 54627 14.09.2018 148.70 lei 
3 SC T.OVY Secas Trans SRL 54628 14.09.2018 97.71 lei 
4 SC Duicu Trans SRL 54629 14.09.2018 159.96 lei 
5 SC Giulia Vestpan SRL 54632 18.09.2018 432.27 lei 
6 SC Dia & Sory SRL 54630 18.09.2018 214.87 lei 
7 SC Dia & Sory SRL 54631 18.09.2018 117.13 lei 

8 SC Tim Farm SRL 54633 18.09.2018 131.91 lei 
9 SC Cornel si Otilia SRL 54635 19.09.2018 229.54 lei 

10 SC Budapesta SRL 54637 19.09.2018 326.71 lei 
11 SC General Real Sales SRL 57482 19.09.2018 2,022.55 lei 
12 SC Kemfood SRL 54481 19.09.2018 1,481.38 lei 
13 SC Dia & Sory SRL 54634 19.09.2018 126.32 lei 
14 Catalincea Livia I.I. 54636 19.09.2018 115.44 lei 
15 SC Dia & Sory SRL 54638 20.09.2018 137.53 lei 
16 SC Dia & Sory SRL 54639 21.09.2018 192.00 lei 
17 SC Giulia Vestpan SRL 54640 21.09.2018 267.15 lei 
18 SC Dia & Sory SRL 54641 24.09.2018 152.01 lei 
19 SC Giulia Vestpan SRL 54642 25.09.2018 369.90 lei 
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20 SC Budapesta SRL 54644 26.09.2018 462.55 lei 
21 SC Dia & Sory SRL 54643 26.09.2018 145.61 lei 
22 Medianec M. PFA 54645 26.09.2018 128.39 lei 
23 SC Dia & Sory SRL 54646 27.09.2018 136.11 lei 

 
Total creanțe încasate după deschiderea procedurii de faliment prin casieria 

debitoarei 7,678.88 lei 

Este necesar de menționat că administratorul special nu a predat lichidatorului judiciar disponibilitățile bănești încasate, 
acestea fiind folosite în interes personal de către dl. Curuțiu Gh. I.. 
În cursul lunii septembrie 2018 sunt înregistrate datorii către furnizori în cuantum de 46.851,37 lei și sunt achitate 
datorii către furnizori în cuantum de 121.917,99 lei. 
Conform documentelor contabile predate parțial lichidatorului judiciar, urmare a desfășurării de activități economice de 
către administratorul special Curuțiu Gh. I. fără avizul și acordul lichidatorului judiciar, au fost înregistrate datorii la 
furnizori în cuantum total de 35.025,42 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Furnizor Serie/Nr. factură Data  Suma 

1 
SC Fratelli Pagani Romania SRL 180667 13.09.2018 154.67 lei 

2 SC Transbel SRL CS BEL 006424 13.09.2018 59.55 lei 

3 SC Fratelli Pagani Romania SRL 180673 17.09.2018 441.45 lei 

4 
SC Marval Casing SRL MCB 499 18.09.2018 1,543.15 lei 

5 SC E.ON Energie Romania SA MS EON 180007449560 19.09.2018 7,766.86 lei 

6 SC ST Management SRL 1653 19.09.2018 4,117.75 lei 

7 SC Transbel SRL CS BEL 006444 20.09.2018 691.53 lei 

8 SC ST Management SRL 1671 21.09.2018 2,693.64 lei 

9 SC Lay Condimente SRL LAY 2025584 24.09.2018 326.50 lei 

10 SC Marval Casing SRL MCB 519 25.09.2018 707.41 lei 

11 SC ST Management SRL 1694 25.09.2018 4,959.50 lei 

12 
SC ST Management SRL 1695 25.09.2018 1,105.26 lei 

13 
SC ST Management SRL 1703 26.09.2018 2,482.13 lei 

14 
SC Meridian 22 SA TM MRD 5120080 27.09.2018 136.42 lei 

15 
SC Mauriziaro Meat SRL MAURIZ 27346 27.09.2018 1,270.40 lei 

16 
SC Transbel SRL CS BEL 006460 27.09.2018 587.30 lei 

17 SC Mauriziaro Meat SRL MAURIZ 27364 27.09.2018 553.18 lei 

18 SC ST Management SRL ST 246  28.09.2018 5,428.72 lei 

 Total datorii (facturi) înregistrate după data deschiderii procedurii de faliment 35,025.42 lei 

Din analiza documentelor contabile predate parțial lichidatorului judiciar, după data deschiderii procedurii de faliment a 
debitoarei SC Burg Infailibil SRL, administratorul special Curuțiu Gh. I. a efectuat fără avizul lichidatorului judiciar 
plăți în cuantum total de 32.209,10 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Furnizor 
Serie, Nr. chitanță/bon 

fiscal 
Data Suma încasată 

1 SC OMV Petrom Marketing SRL 000119 13.09.2018 50.04 lei 

2 SC Transbel SRL CS TRA 004983 13.09.2018 150.00 lei 

3 SC Rompetrol Downstream SRL 87 14.09.2018 100.04 lei 

4 SC ST Management SRL ST 113 14.09.2018 3,000.00 lei 

5 SC Fratelli Pagani Romania SRL 18155 14.09.2018 154.67 lei 

6 SC Mol Romania P.P. SRL 120 17.09.2018 49.99 lei 

7 SC ST Management SRL ST 114 17.09.2018 3,000.00 lei 

8 SC Fratelli Pagani Romania SRL 18158 18.09.2018 441.45 lei 

9 SC Mol Romania P.P. SRL 91 18.09.2018 100.01 lei 

10 SC ST Management SRL ST 118 18.09.2018 1,750.00 lei 
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11 SC Marval Casing SRL MCB 237 18.09.2018 879.63 lei 

12 SC ST Management SRL ST 217 18.09.2018 1,750.00 lei 

13 SC Mol Romania P.P. SRL 87 19.09.2018 109.98 lei 

14 SC ST Management SRL ST 115 20.09.2018 2,450.00 lei 

15 SC OMV Petrom Marketing SRL 000063 20.09.2018 50.00 lei 

16 SC Transbel SRL CS TRA 004998 20.09.2018 700.00 lei 

17 SC ST Management SRL ST 116 21.09.2018 2,220.00 lei 

18 SC Rompetrol Downstream SRL 90 21.09.2018 80.02 lei 

19 SC OMV Petrom Marketing SRL 000043 24.09.2018 50.02 lei 

20 SC Urgent Cargus SA SRO36860521 24.09.2018 474.15 lei 

21 SC Lay Condimente SRL LAY 1897 24.09.2018 326.50 lei 

22 SC ST Management SRL ST 117 25.09.2018 1,200.00 lei 

23 SC Marval Casing SRL MCB 245 25.09.2018 943.15 lei 

24 SC Mol Romania P.P. SRL 78 25.09.2018 100.03 lei 

25 SC OMV Petrom Marketing SRL 000264 26.09.2018 100.10 lei 

26 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor 105921 26.09.2018 231.88 lei 

27 SC Mol Romania P.P. SRL 81 26.09.2018 100.03 lei 

28 SC OMV Petrom Marketing SRL 000091 27.09.2018 50.00 lei 

29 SC Transbel SRL CS TRA 005011 27.09.2018 140.00 lei 

30 SC Mauriziaro Meat SRL  631 27.09.2018 1,823.58 lei 

31 SC Kemfood SRL 462 27.09.2018 1,481.38 lei 

32 SC ST Management SRL ST 118 27.09.2018 2,600.00 lei 

33 SC Mol Romania P.P. SRL 115 28.09.2018 80.13 lei 

34 SC ST Management SRL ST 119 01.10.2018 4,000.00 lei 

35 SC Transbel SRL CS TRA 005024 01.10.2018 400.00 lei 
36 Telekom Romania Communications SA CHF025811920 01.10.2018 136.14 lei 

37 SC Solina Romania SRL 3727 02.10.2018 486.16 lei 

38 SC OMV Petrom Marketing SRL 000014 02.10.2018 100.02 lei 

39 SC Marval Casing SRL MCB 256 02.10.2018 350.00 lei 

 Total plăți efectuate după deschiderea procedurii de faliment 32,209.10 lei 

De asemenea, conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2018, în luna septembrie sunt înregistrate datorii 
salariale în sumă de 5.700,00 lei (conform rulaj creditor cont 421), respectiv sunt înregistrate: contribuția de asigurări 
sociale (cont 4315) -1.425,00 lei; contribuția de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 570,00 lei; contribuția 
asiguratorie de muncă (cont 436) și impozitul pe venituri de natura salariilor (cont 444) – 219,00 lei. 
Referitor la nepredarea către lichidatorul judiciar a stocului de materii prime și produse finite 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2018, la data de 30.09.2018 debitoarea înregistrează stocuri în 
valoare totală de 53.976,14 lei, constituite din: 
• Materii prime (cont 301)- stoc rămas la data de 30.09.2018 în valoare de 10.732,44 lei (în cursul lunii septembrie 2018 
sunt achiziționate stocuri de materii prime în valoare de 39.611,63 lei și sunt eliberate în consum stocuri în valoare de 
57.634,80 lei); 
• Combustibili (cont 3022) – în cursul lunii septembrie 2018 este achiziționat și este eliberat în consum combustibil în 
valoare de 1.462,57 lei; 
• Produse finite (cont 345) – stoc rămas la data de 30.09.2018 în valoare de 43.243,70 lei (în cursul lunii septembrie 
2018 sunt obținute stocuri de produse finite în valoare de 65.779,10 lei și sunt descărcate din gestiune stocuri în valoare 
de 45.314,22 lei).  
Astfel, în cursul lunii septembrie 2018, administratorul special Curuțiu Gh. I. efectuează fără avizul lichidatorului 
judiciar descărcarea din gestiune a stocurilor de produse finite, materii prime și combustibili în valoare totală de 
104.411,59 lei. 
Precizăm că deși administratorul special Curuțiu Gh. I. a fost notificat de către lichidatorul judiciar cu privire la 
obligația de a preda stocurile de materii prime și produse finite rămase în gestiunea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la 
data de 30.09.2018 în valoare de 53.976,14 lei, până la data prezentului raport acesta nu a procedat la predarea către 
lichidatorul judiciar a stocurilor rămase, prejudiciind astfel creditorii debitoarei de la recuperarea creanțelor.  
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Conform Situației bonuri de predare cu consumuri aferentă perioadei 01.10.2018-31.10.2018, în luna octombrie 
administratorul special Curuțiu Gh. I. eliberează în consum materii prime în sumă de 6.884,00 lei, fără avizul 
lichidatorului judiciar. 
Conform Situației stocurilor de materii prime (gestiune Lugoj Tapia) aferentă perioadei 01.12.2018-31.12.2018, la data 
de 31.12.2018 debitoarea înregistrează stocuri de materii prime în sumă de 1.646,11 lei (valoarea stocului fiind 
diminuată cu 9.086,33 lei față de stocurile existente la data de 30.09.2018).  
Conform Situației stocurilor de produse finite (gestiune Congelate) aferentă perioadei 01.12.2018-31.12.2018, la data 
de 31.12.2018 debitoarea înregistrează stocuri de produse finite în sumă negativă de -12,07 lei (la data de 30.09.2018 
fiind înregistrate stocuri de produse finite în sumă de 43.243,70 lei).  
Este necesar de menționat că lichidatorul judiciar nu a avizat nicio operațiune de vânzare, achiziție, descărcare din 
gestiune, eliberare în consum efectuate de către administratorul special Curuțiu Gh. I. în perioada de faliment a 
debitoarei SC Burg Infailibil SRL.   
Referitor la bunurile mobile constatate lipsă în urma procedurii de inventariere: Lichidatorul judiciar a procedat la 
notificarea debitorului și administratorului special privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC Burg 
Infailibil SRL, în data de 12.10.2018, potrivit disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
În data de 21.11.2018, lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului în vederea efectuării procedurii de 
inventariere a bunurilor mobile, întocmind Procesul-verbal de inventariere nr. 1567/21.11.2018, respectiv Procesul-
verbal de custodie nr. 1577/22.11.2018 și Procesul-verbal de custodie nr. 1606/27.11.2018.  
Este necesar de menționat faptul că lichidatorul judiciar a constat în cadrul procedurii de inventariere lipsa în averea 
debitoarei a următoarelor bunuri mobile: 
• Autoutilitara  frigorifica Iveco-Daily an fabricatie 1999, TM 11 XWG; 
• Autoturism Volvo R/RS74/S60 an fabricatie 2002, TM 03 BRG; 
• Cantar electronic 150 kg (lipsă 1 buc); 
• Cantar electronic 15 kg  (lipsă 1 buc); 
• Scaun birou (lipsă 5 buc). 
Conform Raportului de evaluare a bunurilor mobile și mijloacelor de transport aflate în proprietatea SC Burg Infailibil 
SRL nr. 41/26.08.2015, bunurile mobile constatate lispă în averea debitoarei au următoarele valori: 
• Autoutilitara  frigorifica Iveco-Daily an fabricatie 1999, TM 11 XWG – 17.800 lei; 
• Autoturism Volvo R/RS74/S60 an fabricatie 2002, TM 03 BRG – 7.100 lei; 
• Cantar electronic 150 kg (lipsă 1 buc) – 575 lei; 
• Cantar electronic 15 kg  (lipsă 1 buc) – 140 lei; 
• Scaun birou (lipsă 5 buc) – 53 lei. 
Referitor la obligaţia administratorului social de a organiza și conduce contabilitatea debitorului SC Burg Infailibil SRL 
Art. 73 din Legea 31/1990 modificată şi republicată lit. c) şi e) prevede „obligaţia administratorului societar de a ţine 
registrele prevăzute de lege şi de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente” precum 
şi „stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impune”. 
Precizăm că, în accepţiunea Legii 31/1990, evidenţele prevăzute de lege se referă la art. 20 din Legea contabilităţii nr. 
82/1991, care prevede că principalele registre obligatorii ce se folosesc în contabilitate sunt: Registrul jurnal, Registrul 
inventar și Registrul Cartea Mare. Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 „Răspunderea pentru organizarea şi 
conducerea contabilităţii la societăţiile comerciale revin administratorului”. Conform art. 6 din Legea contabilității nr. 
82/1991: „(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un 
document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 
Conform art. 20 din Legea contabilității nr. 82/1991: „Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, 
Registrul-inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform 
normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice” 
Prin urmare, administratorul special al debitoarei Curuțiu Gh. I. are obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea 
societăţii debitoare SC Burg Infailibil SRL, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
Este necesar de menționat că administratorul special al debitoarei Curuțiu Gh. I. nu a predat lichidatorului judiciar toate 
documentele contabile, respectiv nu a predat registrele obligatorii prevăzute de lege: Registru-Jurnal, Registru Cartea 
mare și Registru Inventar. 
 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului 
special Curuțiu Gh. I. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014, având în 
vedere cele expuse la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi. 
Astfel, lichidatorul judiciar apreciază că operațiunile prezentate anterior la primul punct de pe ordinea de zi, atrag 
incidența art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014, respectiv este necesară constatarea nulității absolute a 
operațiunii de înregistrare a pierderii din corectarea erorilor contabile reprezentând lipsa în gestiunea debitoarei a 
stocurilor de ambalaje, combustibil, mărfuri, produse finite, piese de schimb, alte materiale consumabile și materiale de 
natura obiectelor de inventar efectuate de către administratorul special Curuțiu Gh. I. în procedura de observație și 
reroganizare judiciară a debitoarei SC Burg Infailibil SRL, repunerea părților în situația anterioară efectuării operațiunii 
de descărcare din gestiune nejustificată a stocurilor debitoarei, respectiv obligarea administratorului special Curuțiu Gh. 
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I. să suporte din averea personală prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu actele și operațiunile desfășurate în 
valoare totală de 4.371.111,94 lei, precum și orice alte sume ce vor fi identificate ulterior de către lichidatorul judiciar. 
De asemenea, din analiza documentelor financiar-contabile predate până în prezent, rezultă următoarele măsuri și 
operațiuni ale administratorului special Curuțiu Gh. I. în valoare totală de 366.535,30 lei în cadrul procedurii de 
faliment a debitoarei SC Burg Infailibil SRL, efectuate fără avizul lichidatorului judiciar, prezentate în mod sintetic: 
• A achiziționat materii prime în valoare de 39.611,63 lei și a eliberat în consum materii prime în sumă de 57.634,80 lei 
în cursul lunii septembrie 2018. Stocul de materii prime rămas în gestiune la data de 30.09.2018 în valoare de 10.732,44 
lei nu a fost predat lichidatorului judiciar, fiind folosit în interesul personal al administratorului special. 
• A achiziționat și a eliberat în consum combustibil în valoare de 1.462,57 lei. 
• A descărcat din gestiune produse finite în sumă de 45.314,22 lei. Stocul de produse finite rămas în gestiune la data de 
30.09.2018 în valoare de 43.243,70 lei nu a fost nu a fost predat lichidatorului judiciar, fiind folosit în interesul personal 
al administratorului special. 
• A emis facturi către clienți în valoare de 36.671,89 lei și a încasat creanțe de la clienți în sumă de 37.004,21 lei. 
• A înregistrat noi datorii față de furnizori în valoare totală de 46.851,37 lei și a plătit datoriile față de furnizori în suma 
de 121.917,99 lei în perioada 13.09.2018-02.10.2018. 
• A înregistrat salarii datorate angajaților în sumă totală de 5.700,00 lei în luna septembrie 2018. 
• A înregistrat contribuții sociale și impozitul pe venituri de natura salariilor înregistrate în luna septembrie 2018 în 
sumă de 2.342 lei. 
• A acrodat avansuri de trezorerie în sumă de 60.788,86 lei și a decontat avansuri de trezorerie în sumă totală de 
19.376,65 lei prin retragerea numerarului din casieria debitoarei. 
• Nu a predat lichidatorului judiciar bunurile mobile din averea debitoarei în valoare totală de 25.668,00 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar apreciază că operațiunile prezentate mai sus, atrag incidența art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 
din Legea nr. 85/2014, respectiv este necesară constatarea nulității absolute a tuturor încasărilor, plăților, achizițiilor, 
decontărilor avansurilor de trezorerie efectuate de către administratorul special Curuțiu Gh. I. în procedura de faliment a 
debitoarei SC Burg Infailibil SRL, repunerea părților în situația anterioară efectuării operaţiunilor de achiziţii şi plăţi, 
respectiv obligarea administratorului special Curuțiu Gh. I. să suporte din averea personală prejudiciul aflat în legătură 
de cauzalitate cu actele și operațiunile astfel desfășurate în valoare totală de 366.535,30 lei. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor exprimarea unei opinii cu privire la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii patrimoniale a administratorului special Curuțiu Gh. I. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu 
disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014, având în vedere cele expuse la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  
 
(4). Confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa civilă nr. 962 din data 13.09.2018 
pronunţată în dosarul nr. 1200/30/2015 de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, respectiv practicianul în 
insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
Astfel cum au fost prezentate în cadrul rapoartelor de activitate depuse la dosarul cauzei pe parcursul perioadei de 
observație și reorganizare judiciar, au fost îndeplinite toate atribuțiile administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 
58 din Legea nr. 85/2014, respectiv au fost și sunt îndeplinite atribuțiile lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 
din Legea nr. 85/2014. 
În sprijinul îndeplinirii acestor obiective, echipa noastră este formată din practicieni în insolvenţă, avocaţi, economişti, 
experţi contabili, experţi evaluatori şi consilieri juridici. În toate procedurile în care am fost desemnaţi, desfăşurăm 
activităţile corespunzătoare în baza planurilor de gestionare a procedurilor de insolvenţă care să se finalizeze în cele mai 
pertinente soluţii pentru părţile implicate. în acest sens, aducem în considerarea d-voastră următoarele atuuri care ne 
califică pentru o gestionare de succes a procedurii de faliment a prezentului dosar: sistem de management al calităţii 
ISO 9001 implementat în anul 2013; peste 1500 de dosare administrate până în prezent, din domenii ca real estate, 
retail, construcţii, agricultură, transport, industria farmaceutică, alimentară, a lemnului, a încălţămintei, panificației; 
gestionarea unor mase credale cu o valoare cumulată de peste 500 mil de euro; colaborarea cu principalele societăţi de 
insolvenţă din România; colaborarea cu principalele societăţi de avocatură din România; bună relaţionare cu creditorii 
bancari din România cât şi din străinătate; pagină de internet actualizată zilnic cu toate demersurile întreprinse în 
procedurile din administrare, asigurând principiul transparentei; suficiente resurse de timp şi personal specializat în 
vederea unei gestionări eficiente a prezentului dosar; deţinem dotarea profesională corespunzătoare şi suficientă pentru 
îndeplinirea misiunii de lichidator judiciar şi suntem în măsură să asigurăm şi suportul logistic necesar derulării unor 
astfel de proiecte, respectiv: spaţii de lucru adecvate, sistem informatic, telecomunicaţii, transport, consultanţă proprie 
de specialitate (domeniul juridic, evaluare conform standardelor internaționale de evaluare, expertiză contabilă), 
legislaţie şi jurisprudenţă. În acest sens precizăm că dispunem de sedii centrale, situate în municipiul București, 
Timișoara, Drobeta Turnu Severin, Oradea. După cum se poate observa din activitatea de până la acest moment a 
administratorului/lichidatorului judiciar și a personalului de specialitate angajat de către acesta în temeiul art. 61 din 
Legea nr. 85/2014, aceasta activitate a fost și până la acest moment una extrem de laborioasă și complexă. Nu doar prin 
prisma numărului efectiv al litigiilor, dar și prin aceea a problematicii juridice abordată. 
Din acest punct de vedere, pentru lichidatorul judiciar provizoriu este evident că se impune cu necesitate continuarea 
activității de recuperare a acestor creanţe prin formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
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administratorului special Curuțiu Gh. I. în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 
85/2014 pentru măsurile și operațiunile prezentate în cadrul punctelor de pe ordinea de zi 1 și 2. 
Contrar, aşadar, unei posibile prezumţii, conform căreia, odată deschisă procedura falimentului asupra unei debitoare, 
activitatea juridică "scade” în volum şi în semnificaţie, procedura de faliment a debitorului SC Burg Infailibil SRL  
presupune menţinerea relevanţei acestei activităţi 
Activitatea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL se va concentra în principal pe: 
• îndestularea într-o proporţie cât mai mare posibil a creditorilor indiferent de rangul acestora;  
• identificarea soluţiilor pentru valorificarea cât mai rapidă a bunurilor din averea debitoarei, în condiţii de maximizare 
a averii acesteia (respectiv promovarea corespunzătoare a valorificării activelor debitoarei în vederea atragerii de cât 
mai mulți clienţi) 
• formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului special Curuțiu Gh. I. în temeiul disp. 
art. 84 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării recuperarea prejudiciilor 
cauzate creditorilor debitoarei SC Burg Infailibil SRL. 
Având în vedere atribuţiile îndeplinite şi pentru asigurarea continuităţii prezentului dosar de insolvență, considerăm că 
este oportună confirmarea subscrisei Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Burg 
Infailibil SRL. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 
Solicitam Adunării Generale a Creditorilor confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin 
Sentinţa nr. 962 din data 13.09.2018 pronunţată în dosarul nr. 1200/30/2015 de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a 
Civilă, respectiv practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


