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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1627 Din data de 04.12.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1200/30/2015; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Crăciun 
Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3.1. 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. 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, atribut fiscal RO; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 
0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL, în 
temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Burg Infailibil 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor  

în procedura de faliment a debitorului SC Burg Infailibil SRL 

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 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Burg Infailibil SRL 
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în 
condițiile art. 59 alin. (1) Din Legea 85/2014, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 16854/12.09.2018. Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate. 
II. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014 
Din cuprinsul rapoartelor trimestriale întocmite de administratorul judiciar în conformitate cu disp. art. 144 din Legea 
85/2014 se pot concluziona următoarele: 
1) Debitoarea prin administrator special avea îndatorirea de a achita obligaţiile de plată pentru Trimestrul VIII şi 
Trimestrului IX, asumate prin programul de plată aferent Planului de Reorganizare confirmat, până la termenul 
imperativ de 07.04.2018, respectiv până la termenul de 07.07.2018. 
2) Debitoarea prin administrator special nu a înțeles să prezinte administratorului judiciar evidența contabilă, în sensul 
predării către acesta în vederea efectuării analizei economice – contabile și prezentarea acesteia creditorilor și 
judecătorului sindic. În acest sens administratorul judiciar consideră că sunt incidente disp. art. 82 alin. (2) raportat la 
art.60 alin. (2) din Legea 85/2014. 
3) Debitoarea acumulează noi datorii către creditori în timpul procedurii de reorganizare. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului din data de 13.08.2018, subscrisa a formulat 
cerere în temeiul disp. art. 143 și art. 145 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, prin intermediul căreia a solicitat 
trecerea debitorului în procedura generală de faliment. 
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. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a dispus confirmarea în calitate de lichidator 
judiciar subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 145 alin. (2) lit. f), respectiv art. 146 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 şi a notificat privind începerea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Burg Infailibil 
SRL, astfel: 
A notificat privind intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Burg Infailibil SRL următorii creditori: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 SC Agroland Business System SRL Timișoara, str. Gării, nr. 14, jud. Timiș  AR39886141316 

2 SC Agrosprint SRL Com. Breaza, str. Principală, nr. 18, jud. Mureș AR39886141306 

3 SC Alpin 57 Lux SRL Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 46, jud. Alba AR39886141296 

4 
SC Arobs Transilvania Software SA 

Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3,  
 ap. 28, jud. Cluj 

AR39886141286 

5 SC Ave Golden SRL Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 32, jud. Satu-Mare AR39886141276 

6 SC Ave Impex SRL Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 32, jud. Satu-Mare AR39886141266 

7 
SC Carnecod SRL Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 142, jud. Timiș 

AR39886141256 
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8 SC Carnirom SRL Oradea, str. Lacul Roșu, nr. 5, jud. Bihor AR39886141246 

9 SC Chitulescu Prod SRL Târgoviște, Bd. Eroilor, nr. 22, jud. Dâmbovița AR39886141236 

10 SC D.A.F.E. Franciskana 2008 SRL Lugoj, str. Cassian Munteanu, nr. 12, jud. Timiș AR39886141226 

11
Direcția Sanitar-Veterinară și pentru 
siguranta alimentelor Jud. Timiș 

Timișoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 4, jud. Timiș 
AR39886141216 

12 SC Distral SRL Cluj-Napoca, Cal. Baciului, nr. 179B, jud. Cluj AR39886141206 

13
SC E.ON Energie Romania SA Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, et. 2, jud. Mureș 

AR39886141196 

14 Societatea Piețe SA Timișoara, str. Ovidiu, Balea, nr. 2, jud. Timiș AR39886141166 

15  SC Enel Energie SA  București, Bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, bl. Corp A, et. 2, 1 AR39886140882 

16  SC Eurex Alimentare SRL Popești Leordeni, Șos. De Centură, nr. 99, jud. Ilfov AR39886140872 

17 SC Fratelli Pagani Romania SRL  Bragadiru, Șos. Alexandriei, nr. 116-118, jud. Ilfov AR39886140862 

18  SC Frigorifer SA Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 20, jud. Tulcea AR39886140852 

19  SC Gama Vest Trade SRL Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 17, Sc. B, et. 4, ap. 14, jud. Arad AR39886140842 

20
SC General Real Sales SRL Timișoara, Calea Sever Bocu, nr. 41, jud. Timiș 

AR39886140832 – 
plic returnat 

21  SC Germino SA Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 1, jud. Teleorman AR39886140822 

22  SC Goodmills Romania SA Pantelimon, str. Cernica, nr. 119, jud. Ilfov AR39886140812 

23 SC Inorogul Impex SRL București, Șos. Vergului, nr. 8, bl. C4/2, 2 AR39886140802 

24
 SC Inox Metal SSR SRL 

Timișoara, Calea Șagului, nr. 1, sc. A, et. 8, ap. 34,  
 jud. Timiș AR39886140792 

25 SC Lantul Carpatin Impex SRL Brătășanca, nr. 184, jud. Prahova AR39886140782 

26 SC Lay Condimente SRL București, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1G, Sector 3 AR39886140772 

27 SC Lemarco SA București, str. Visarion, nr. 12, Sector 1 AR39886140762 

28 SC Marval Casing SRL Botoșani, str. 1 Decembrie, nr. 47, jud. Botoșani AR39886140752 

29 SC Meridian 22 SA  Lugoj, str. Plopilor, nr. 22, jud. Timiș AR39886140742 

30
SC Mol Romania Petroleum Products 
SRL  

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 14-16, jud. Cluj 
AR39886142730 – 
plic returnat 

31
Uniunea Națională A Transportatorilor 
Rutieri Din Romania  

București, str. Ienachita Vacarescu, nr. 60, Sector 4 
AR39885866329 

32 Tudora Mihai Expert Contabil Lugoj, str. Traian Vuia, nr. 4, jud. Timiș AR39885866319 

33
SC Tim-Carne SRL Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 14, jud. Timiș 

AR39885866309 – 
plic returnat 

34 SC Tano Prod Impex SRL Remuș, nr. Km 5, jud. Giurgiu AR39885866299 

35 Societate Cooperativă Lugojană Prest Lugoj, str. Tinereții, bl. 3C, et. P, ap. 13/A, jud. Timiș AR39885866289 

36 SC Sammills Distribution SRL Com. Apahida, str. Libertății, FN, jud. Cluj AR39885866279 

37 SC Salprest SA Lugoj, str. Plopilor, nr. 22, jud. Timiș AR39885866269 

38
SC S.T. Management SRL 

Timișoara, str. Acad. Petre P. Negulescu, nr. 2, ap. 2,  
 cam. II, jud. Timiș 

AR39885866259 – 
plic returnat 

39 SC Pro Meat Distrib SRL Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 193, jud. Sibiu AR39885866249 

40
Pricop V. L. PFA Timișoara, str. Platanilor, nr. 13, sc. A, et. 4, ap. 18, jud. Timiș 

AR39885866239 – 
plic returnat 

41 SC Pioneer – R.T.O.R. SRL Iași, str. Ignat, nr. 4, jud. Iași AR39885866229 

42
SC Palaloga Carnprep Resita SRL 
Filiala Bocsa 

Bocșa, str. Binisului, nr. 1, jud. Caraș-Severin 
AR39885866219 

43 SC Pacovis Romania SRL Târgu Mureș, str. Insulei, nr. 37, jud. Mureș AR39885866209 

44 SC Orkla Foods Romania SRL București, Calea Vitan, nr. 240, Sector 3 AR39885866199 

45 SC Nordic Import Export CO SRL București, Calea Vitan, nr. 240A, Sector 3 AR39885866189 

Notificarea de intrare în procedura de faliment a debitorului SC Burg Infailibil SRL a respectat disp. art. 146 alin. (2) 
din Legea nr. 85/2014, cuprinzând următoarele informații privind termenele stabilite de către judecătorul - sindic: 
• Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este 29.10.2018. În 
temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii 
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care 
creditorii le deţin împotriva debitorului.  
• Termenul limintă pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, de admitere, afişare şi comunicare a 
tabelului suplimentar al creanţelor este  27.11.2018. 
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• Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe.  
• Termenul pentru întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 27.12.2018. 
Notificarea de intrare în procedura de faliment a debitorului SC Burg Infailibil SRL a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 18024/27.09.2018. 
De asemenea, notificarea a fost publicată în ziarul Evenimentul zilei din data de 27.09.2018 în conformitate cu 
dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis prin fax către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC 
Burg Infailibil SRL, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Burg Infailibil SRL, notificarea privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39886141176; 
- a comunicat administratorului special al debitoarei Curuțiu I., notificarea privind deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitorului SC Burg Infailibil SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39886141186 
și prin e-mail.  
III. Referitor la apelul formulat de către administratorul special Curuțiu I.. Administratorul special al debitoarei a 
formulat apel împotriva Sentinței Civile nr. 962 din data de 13 septembrie 2018 a Tribunalului Timiș prin intermediul 
căreia s-a dispus de către judecătorul sindic începerea procedurii generale a falimentului debitoarei Burg Infailibil SRL. 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1200/30/2015/a2, până în prezent nefiind stabilit primul termen de judecată.  
Lichidatorul judiciar a formulat și a depus la dosarul cauzei întâmpinarea prin care a solicitat respingerea apelului 
formulat împotriva Sentinței Civile nr. 962 din data de 13 septembrie 2018 a Tribunalului Timiș.  
IV. Referitor la Actul adițional încheiat cu SC Alpin 57 Lux SA. Debitoara prin lichidator judiciar a procedat la 
încheierea Actului adițional nr. 4/01.10.2018 la contractul de închiriere nr. 20/05.01.2005, prin care a fost modificat 
cap. IV pct. 21 – Obligațiile locatarului, respctiv care prevede ca locatarul SC Alpin 57 Lux SA în calitate de locatar al 
imobilului din averea debitoarei se obligă să plătească lunar chiria și utilitățile pe toată perioada derulării contractului 
obligându-se să încheie în nume propriu contracte de furnizare a utilităților (apă, gaz, energie electrică, canalizare, etc.) 
cu furnizorii.  
V. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 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. 
Lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului, din Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, și a efectuat 
procedura de inventariere și sigilare a bunurilor imobile: 
• Teren în suprafață măsurată de 1.734 mp, nr. cadastral/nr. topografic 402233, situat în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. 
Timiș, înscris în CF nr. 402233 Lugoj; 
• Depozit de produse congelate, în suprafață de 302 mp, P+1E, nr. cadastral/nr. topografic 402233-C1, situat în Lugoj, 
str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, înscris în CF nr. 402233 Lugoj, întocmind Procesul-verbal de inventariere nr. 
1344/12.10.2018 și Procesul-verbal de sigilare nr. 1345/12.10.2018. 
De asemenea, subscrisa a transmis notificarea nr. 1457/01.11.2018, către administratorul special Curuțiu Gh. I., prin 
scrisoare cu confirmare de primire, cu conținut declarat, precum și prin e-mail, prin care a solicitat acestuia să 
procedeze la predarea către lichidatorul judiciar, în cel mai scurt timp posibil arhiva contabilă a debitoarei SC Burg 
Infailibil SRL, respectiv predarea în cel mai scurt timp posibil a tuturor stocurilor și bunurilor mobile aflate în averea 
debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform 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). 
În data de 29.11.2018, Tudora Mihai Expert Contabil reprezentat prin dl. Tudora Mihai 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. Astflel, lichidatorul judiciar va proceda la 
analiza documentelor financiar-contabile predate parțial de către contabilul debitoarei, respectiv în cazul identificării 
acelor aspecte care atrag incidența disp. art. 84 și 87 din Legea nr. 85/2014, va proceda la formularea cererii de 
antrenare a răspunderii administratorului special Curuțiu Gh. I.. 
VI. Referitor la disp. art. 49 alin. (4) și art. 108 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 49 alin. (4) și art. 108 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la ajustarea tabelului de creanțe ca urmare a stingerii 
parțiale a creanțelor creditorilor în procedura de reorganizare, publicând Tabelul definitiv rectificat III de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL în BPI nr. 19817/22.10.2018, afișat și pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Tabel-definitiv-rectificat-
III-de-creante-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf .  
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VII. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL pentru data de 23.10.2018, la ora 13:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent propuse de lichidatorul judiciar pentru 
imobilul teren cu spațiu industrial P+1E situat în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E, jud. Timiș, CF nr. 402233 Lugoj.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
19449/16.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Convocare-AGC-SC-Burg-Infailibil-SRL-in-data-de-23.10.2018.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL 
din data de 23.10.2018 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19787/22.10.2018 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Raport-cu-privire-la-
ordinea-de-zi-AGC-din-23.10.2018-SC-Burg-Infailibil-SRL1.pdf. 
Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activul imobil aflat în averea debitoarei SC Burg 
Infailibil SRL a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Anexa-a-regulament-de-vanzare-licitatie-activ-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf. 
Regulamentul de vânzare prin negociere directă – pentru activul imobiliar aflat în averea debitoarei SC Burg Infailibil 
SRL a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Anexa-B-Regulament-De-Vanzare-Prin-Negociere-Directa-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1411/23.10.2018 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL au comunicat puncte de vedere următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 64.003/2016/18.10.2018, 
transmis prin e-mail în data de 18.10.2018. 
Lichidatorul judiciar a constatat că nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru discutarea ordinii de zi. Având în 
vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat niciun punct 
de vedere, lichidatorul judiciar constată că se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1411/23.10.2018 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 20010/24.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Burg-Infailibil-SRL-23.10.2018.pdf.  
Astfel, lichidatorului judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 30.10.2018.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
20027/24.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Burg-Infailibil-SRL-30.10.2018.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1449/30.10.2018 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL au comunicat puncte de vedere următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 64.003/2016/25.10.2018, 
transmis prin e-mail în data de 29.10.2018. 
Lichidatorul judiciar a constatat că nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru discutarea ordinii de zi. Având în 
vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat niciun punct 
de vedere, lichidatorul judiciar constată că se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1449/30.10.2018 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 20617/31.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Proces-verbal-al-AGC-SC-Burg-Infailibil-SRL-din-data-de-30.10.2018.pdf.  
Astfel, lichidatorului judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor pentru data de 09.11.2018.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
20624/31.10.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Convocare-AGC-SC-Burg-Infailibil-SRL-in-data-de-09.11.2018.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1502/09.11.2018 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL au comunicat puncte de vedere următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. a R.L. – creditor ce deține un procent de 41,750% (39,815% - creanță garantate și 1,935% - 
creanță chirografară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv rectificat III de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Burg Infailibil SRL, a transmis punct de vedere nr. 516814/02.11.2018, prin poștă electronică, în data de 
06.11.2018. 
2. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 2,236% din totalul creanțelor 
înscrise în Tabelul definitiv rectificat III de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL, a 
transmis punct de vedere nr. TMG DEX 64.003/2016/01.11.2018, transmis prin poștă electronică în data de 05.11.2018. 
Astfel, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Burg Infailibil SRL din data de 09.11.2018 a hotărât: 
Cu un procent de 43,986% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv rectificat III de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Burg Infailibil SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat următoarea strategie de 
valorificare a imobilului teren cu spațiu industrial P+1E situat în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E, jud. Timiș, CF nr. 402233 
Lugoj: 
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1. Organizarea unei ședințe de licitație publică pornind de la prețul de 108.000 EUR (exclusiv TVA), cu o garanție de 
participare de 20% din prețul de pornire. Licitația publică va fi organizată în termen de 7 zile calendaristice de la data 
prezentei Adunări. 
2. Organizarea de 4 ședințe de licitație publică pornind de la sume de 139.200 EUR exclusiv TVA, 4 ședințe de licitație 
publică pornind de la suma de 139.200 EUR exclusiv TVA (diminuare cu 5% față de prețul inițial) și 4 ședințe de 
licitație publică pornind de la suma de 125.280 EUR exclusiv TVA (diminuare cu 10% față de prețul inițial), precum și 
ședințe de negociere directă în acest sens, orice ofertă de achiziție a bunului va fi supusă aprobării creditorului garantat. 
Procesul-verbal nr. 1502/09.11.2018 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 21391/12.11.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Burg-Infailibil-SRL-din-
09.11.2018.pdf.  
VIII. Referitor la valorificarea bunului imobil din averea debitorului SC Burg Infailibil SRL. Luând în considerare 
hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 09.11.2018, lichidatorului judiciar a procedat la expunerea pe 
piață a bunului imobil din averea debitoarei: 

Nr.crt 1 

Cartea Funciară 402233 Localitatea Lugoj 

Nr. cad / top 402233 - teren 
402233 – C1, depozit de produse congelate 

Suprafaţa teren ( mp) 1.734 mp (măsurată) 

Descriere conform CF - teren intravilan în suprafață  de 1.734 mp, categoria curți construcții; 
- depozit de produse congelate, în suprafață de 302 mp,  categoria construcții industrial și edilitare 

Localitate / Adresa Lugoj, strada Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș 
Foaia de proprietate Contract de vânzare – cumpărare nr. 2302/2008 emis de BNP Petrescu 

Sarcini - intabulare drept de ipotecă, valoare 170.000,00 EUR, în favoarea BCR SA, instituit prin act notarial nr. 
940/02.07.2009 emis de BNP Pop, act administrativ nr. 469/02.07.2009 emis de BRD Suc. Lugoj, act 
notarial nr. 940/02.07.2009 emis de BNP Pop; 
- intabulare drept de ipotecă în favoarea BCR SA, valoare 767.992,00 RON, in serie rang nr. 12969/2009 + 
dobânzile aferente și alte costuri și comisioane precum și cheltuieli de judecată inclusiv cele legate de 
executarea silită, prin act additional nr. 33/2339/14/A/2012, aut. nr. 3203 din 21.12.2012 emis de BNP 
Ploscaru Oana Daniela; 

Preț licitație publică 
din data de 16.11.2018 

 

108.000 EURO exclusiv TVA  

organizând următoarele licitații publice: 
• Licitația publică din data de 09.11.2018, făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 09.11.2018, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş. De asemenea, afişarea 
publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.olx.ro www.publi24.ro, www.casedevanzare.ro, www.locbun.com, și în cotidianul Evenimentul Zilei din 
13.11.2018, respectiv anunțul de licitație publică a fost trimis spre afișare la Primăria Municipiului Lugoj.  
Conform Procesului-verbal de licitație nr. 1545/16.11.2018, la ședința de licitație publică s-a înscris un singur ofertant - 
Persoana juridică SC Ynoil Martop SRL, cu sediul social în Sat Topolovățu Mare, Comuna Topolovățu Mare, nr. 138, 
jud. Timiș, CUI RO 36919995, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/90/2017, 
reprezentată prin administrator (asociat unic) dl. Dumbravă F., a formulat oferta de achiziție a bunurilor imobile din 
averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL prin care a oferit suma de 108.000 euro, respectiv care a achiziţionat caietul de 
sarcini în valoare de 595,00 lei (conform OP nr. 1/15.11.2018 și OP nr. 2/15.11.2018) şi a achitat garanția de participare 
la licitaţie de 20% din prețul de pornire reprezentând 21.600 EURO, fiind plătită suma de 23.480 EURO, echivalent a 
109.500 lei, la cursul valutar din ziua plății 15.11.2018 de 4,6635 lei/euro (conform OP nr. 1/15.112018, în contul SC 
Burg Infailibil SRL RO73BTRLRONCRT0301863701  deschis la Banca Transilvania), şi a depus documentele 
prevăzute de regulamentul de vânzare a bunurilor imobile. Bunul imobil din averea debitoarei SC Burg Infalibil SRL, 
înscris în CF nr. 402233 Localitatea Lugoj, nr. Cad/top: 402233 – teren; 402233-C1, depozit de produse congelate, 
situat în localitatea Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș: 

Nr.crt 1 

Cartea Funciară 402233 Localitatea Lugoj 

Nr. cad / top 402233 - teren 
402233 – C1, depozit de produse congelate 

Suprafaţa teren  
(mp) 

1.734 mp (măsurată) 

Descriere conform 
CF 

- teren intravilan în suprafață  de 1.734 mp, categoria curți construcții; 
- depozit de produse congelate, în suprafață de 302 mp,  categoria construcții industrial și edilitare 

Localitate / Adresa Lugoj, strada Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș 

se adjudecă de către SC Ynoil Martop SRL, cu sediul social în Sat Topolovățu Mare, Comuna Topolovățu Mare, nr. 
138, jud. Timiș, CUI RO 36919995, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. 
J35/90/2017, reprezentată prin administrator (asociat unic) dl. Dumbravă F. 
Diferenţa de preţ în cuantum de 84.520 euro urmează a fi achitată pentru bunul imobil din averea debitoarei SC Burg 
Infalibil SRL, înscris în CF nr. 402233 Localitatea Lugoj, nr. Cad/top: 402233 – teren; 402233-C1, depozit de produse 
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congelate, situat în localitatea Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, în termen de 30 (treizeci) zile, conform disp. art. 
512 Cod procedură civilă în contul de faliment al debitoarei SC Burg Infailibil SRL.  
IX. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. Urmare a notificărilor communicate către 
creditori, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitoarei declarații de creanță formulate de către următorii 
creditori: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Timiș, Primăria Municipiului Lugoj, SC Alpin 57 Lux SA, SC Enel Energie SA, SC E.ON Energie Romania SA, SC 
Meridian 22 SA, Societatea Piețe SA, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din Romania (U.N.T.R.R). 
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul suplimentar de creanţe împotriva 
debitoarei SC Burg Infailibil SRL, respectiv a înscris creditorii: D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, Primăria 
Municipiului Lugoj, SC Enel Energie SA, SC E.ON Energie Romania SA, SC Meridian 22 SA, Societatea Piețe SA, cu 
creanţe născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului în cuantum 
total de 156.925,43 lei. 
Este necesar de menționat faptul că lichidatorul judiciar a notificat în temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, 
privind nescrierea creanțelor/înscrierea parțială a acestora în tabelul suplimentar pe următorii creditori: SC Alpin 57 
Lux SA – notificare nr. 1581/22.11.2018 comunicată prin poștă cu confirmare de primire; SC E.ON Energie Romania 
SA – notificare nr. 1590/23.11.2018 comunicată prin poștă cu confirmare de primire; SC Meridian 22 SA – notificare 
nr. 1591/23.11.2018 comunicată prin poștă cu confirmare de primire; Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din 
Romania (U.N.T.R.R) – notificare nr. 1582/22.11.2018 comunicată prin poștă cu confirmare de primire. 
Astfel, lichidatorul judiciar a întocmit Raport de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC Burg 
Infailibil SRL, depus la dosarul cauzei în data de 26.11.2018, publicat în BPI nr. 22435/26.11.2018 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Raport-de-verificare-a-
declaratiilor-de-creanta-impotriva-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf, respectiv a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe, ce a 
fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 22436/26.11.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la linnk-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Tabel-suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-
debitorului-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf. 
Până la data prezentului raport, nu au fost formulate contestații împotriva Tabelului suplimentar de creanțe al 
debitorului SC Burg Infailibil SRL. 
X. Referitor la cheltuielile ocazionate de procedura insolvenței și procedura de faliment deschisă împotriva debitorului 
Burg Infailibil SRL. Cheltuielile avansate de administratorul judiciar în cadrul procedurii de insolvență a debitorului, 
sunt în cuantum de 2,455.34 lei. Cheltuielile efectuate în cadrul procedurii de faliment a debitorului, sunt în cuantum de 
5,039.16 lei, din care suma de 933,66 lei – sume avansate de lichidatorul judiciar în vederea plății cheltuielilor de 
procedură.  
X. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
un nou termen în vederea continuării procedurii faliment a debitoarei SC Burg Infailibil SRL, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat de creanțe, evaluarea și valorificarea bunurilor din averea debitoarei, analiza detaliată a 
documentelor financiar-contabile predate până în prezent, respectiv în cazul identificării acelor aspecte care atrag 
incidența disp. art. 84 și 87 din Legea nr. 85/2014, va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului special Curuțiu Gh. I.. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


