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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1642 Din data de 15.11.2019 
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. 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. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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 7 (șapte) 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, întocmit pentru termenul de judecată din data de 20.06.2019, a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11839/12.06.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-
ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Raport-de-activitate-SC-Burg-Infailibil-SRL-termen-
20.06.2019.pdf. Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate. 
II. Referitor la disp. art. 84 și 87 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar reprezentat convențional de către Cabinet 
de avocat „Duțulescu L.”, a formulat și a înaintat la Judecătoria Lugoj, Secția Civilă, cererea de chemare în judecată în 
contradictoriu cu administratorul special Curuțiu Gh. I. prin care a soliciat: 
În principal: obligarea pârâtului la predarea către SC Burg Infailibil SRL a următoarelor bunuri mobile: 
• Autoturism Volvo S60,   nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910; 
• Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZOFC5980105226940, aflate în 
patrimoniul SC Burg Infailibil SRL 
În subsidiar: în eventualitatea în care bunul nu mai există ori există impedimente de orice natură pentru preluarea 
acestuia de către reclamantă, obligarea pârâtului la plata sumei de 13.760 lei reprezentând contravaloarea următoarelor 
bunuri mobile: 
• Autoturism Volvo S60,   nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910 – 7.100 lei; 
• Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZOFC5980105226940 – 6.660 lei, 
aflate în patrimoniul SC Burg Infailibil SRL – valoare stabilită prin intermediul Raportului de evaluare nr. 
41/26.08.2015, în cadrul procedurii procedurii de insolvenţă a SC Burg Infailibil SRL,  
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2336/252/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj.  
Subscrisa reprezentată convenţional de către Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, a depus la dosar cererea în probațiune 
prin care a solicitat să dispună administrarea şi încuviinţarea probei cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtului, teza 
probatorie fiind dovedirea stării de fapt prezentate în cadrul acţiunii introductive.  
La primul termen de judecată din data de 26.09.2019, prin Hotărârea nr. 3014/26.09.2019, este admisă excepţia 
necompetenţei materiale a Judecătoriei Lugoj. Declină competența de soluționare a cererii de chemare in judecată 
formulată de către reclamanta SC Burg Infailibil SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, în 
contradictoriu cu pârâtul Curuţiu Gh. I., în favoarea Tribunalului Timiș. 
Primul termen de judecată stabilit în cadrul dosarului 2336/252/2019 declinat în favoarea Tribunalului Timiș a fost 
stabilit în data de 30.01.2020.  
III. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului SC Burg Infailibil SRL. În conformitate cu 
hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 12.04.2019, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață și 
valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 100% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. Astfel, de la data întocmirii ultimului raport de activitate pentru termenul 
de judecată din data de 20.06.2019 au fost organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 14.06.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 05.06.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
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• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 06.06.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 653/14.06.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 21.06.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 14.06.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 06.06.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 687/21.06.2019.  
3. Licitația publică organizată în data de 28.06.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 21.06.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 06.06.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 712/28.06.2019.  
4. Licitația publică organizată în data de 05.07.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 28.06.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 06.06.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 731/05.07.2019.  
5. Licitația publică organizată în data de 12.07.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 05.07.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 06.06.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 750/12.07.2019.  
6. Licitația publică organizată în data de 19.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 12.07.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.07.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 766/19.07.2019.  
7. Licitația publică organizată în data de 26.07.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 19.07.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.07.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 781/26.07.2019.  
8. Licitația publică organizată în data de 02.08.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
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• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 26.07.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.07.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 822/02.08.2019.  
9. Licitația publică organizată în data de 09.08.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 02.08.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.07.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 835/09.08.2019.  
10. Licitația publică organizată în data de 16.08.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 09.08.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro; 
www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.07.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 849/16.08.2019.  
Ulterior organizării celor trei seturi de licitații publice la prețul de vânzare de 100%, 90%, respectiv 80% din valoarea 
de evaluare, conform regulamentului aprobat de adunarea creditorilor, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL în data de 28.08.2019, la ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg 
Infailibil SRL. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la 
prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 28.08.2019 a fost 
publicat în BPI nr. 15454/14.08.2019. Raportul de activitate cu privire la Adunarea Generală a Creditorilor debitorului 
SC Burg Infailibil SRL din data de 28.08.2019 a fost depus la dosarul cauzei și a fost publicat în BPI nr. 
15454/14.08.2019. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL a comunicat votul creditorul D.G.R.F.P. 
Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 8,238% din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL și publicat în BPI 
nr. 301/08.01.2019, a transmis votul nr. TMG DEX 64.003/2016/22.08.2019, prin poștă electronică în data de 
26.08.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 858/28.08.2019, depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 16009/28.08.2019, având 
în vedere faptul că Adunarea Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 şi art. 
49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, lichidatorul judiciar a 
constatat că se află în imposibilitate de a adopta o decizie.  
Asfel, subscrisa a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL în data 
de 11.09.2019, la ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL din data de 11.09.2019 a fost 
publicat în BPI nr. 16282/03.09.2019. La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL 
au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. à R.L. – creditor chirografar ce deține un procent de 24.211% din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL și publicat în BPI 
nr. 301/08.01.2019, a transmis votul nr. 275721/04.09.2019, prin poștă electronică, în data de 11.09.2019. 
2. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 8,238% din totalul creanțelor 
înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL și 
publicat în BPI nr. 301/08.01.2019, a transmis votul nr. TMG DEX 64.003/2016/04.09.2019, prin poștă electronică în 
data de 11.09.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 928/11.09.2019, depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 16883/12.09.2019, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Burg Infailibil SRL din data de 11.09.2019 a hotărât: 
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1. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat 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 luat act de situaţia licitaţiilor publice 
organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL. 
2. Cu un procent de 32,449% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat 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 continuarea expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 11.09.2019, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 70% din prețul de 
evaluare. Astfel, au fost organizate următoarele licitații publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 24.09.2019 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș, în data de 13.09.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.09.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1053/24.09.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 01.10.2019 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș, în data de 24.09.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.09.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei publice cu strigare, se constată faptul că, s-a înscris la licitaţie un 
singur ofertant, respectiv: dl. Morjan V. S. a depus oferta de cumpărare nr. 1/30.09.2019, respectiv a achiziționat caietul 
de sarcini în sumă 100 lei (fără TVA), precum și garanția de participare la licitație în sumă de 1442 lei (fără TVA), 
conform chitanțelor de depunere numerar din 30.09.2019, sume depuse în contul unic de insolvență al debitoarei SC 
Burg Infailibil SRL, deschis la Banca Transilvania cu codul IBAN RO73 BTRL RONC RT03 0186 3701, respectiv a 
achitat taxa pe valoare adăugată în cuantum de 19,00 lei pentru caietul de sarcini și 273,98 lei pentru bunul mobil 
ofertat în contul de TVA al debitoarei SC Burg Infailibil SRL, deschis la Banca Transilvania cu codul IBAN RO42 
BTRL RONT VA03 0186 3701, pentru următorul bun mobil: Autoutilitara Iveco Daily, TM-36-BRG – la prețul de 
1.442,00 lei (exclusiv TVA), respectiv 1.715,98 lei (TVA inclus). 
Conform Procesului-verbal de licitație nr. 1123/01.10.2019 și a actului de adjudecare nr. 1144/01.10.2019, dl. Morjan 
V. S. a adjudecat bunul mobil din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL: Autoutilitara Iveco Daily, TM-36-BRG – la 
prețul de 1.442,00 lei (exclusiv TVA), respectiv 1.715,98 lei (TVA inclus). Preţul pentru bunul mobil adjudecat, în 
valoare de 1.442,00 lei (exclusiv TVA), a fost achitat integral în contul de faliment al debitoarei SC Burg Infailibil 
SRL, nr. RO73 BTRL RONC RT03 0186 3701, respectiv RO42 BTRL RONT VA03 0186 3701, deschise la Banca 
Transilvania.  
3. Licitația publică organizată în data de 08.10.2019 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș, în data de 01.10.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.09.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1206/08.10.2019.  
4. Licitația publică organizată în data de 15.10.2019 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș, în data de 08.10.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.09.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
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Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei publice cu strigare, se constată faptul că, s-a înscris la licitaţie un 
singur ofertant, respectiv: dl. Badea G. a depus oferta de cumpărare nr. 1 din data de 14.10.2019, respectiv a 
achiziționat caietul de sarcini în sumă 100 lei (fără TVA), precum și garanția de participare la licitație în sumă de 300 
lei (fără TVA), conform chitanțelor de depunere numerar din 14.10.2019, sume depuse în contul unic de insolvență al 
debitoarei SC Burg Infailibil SRL, deschis la Banca Transilvania cu codul IBAN RO73 BTRL RONC RT03 0186 3701, 
respectiv a achitat taxa pe valoare adăugată în cuantum de 19,00 lei pentru caietul de sarcini și 57,00 lei pentru bunurile 
mobile ofertate în contul de TVA al debitoarei SC Burg Infailibil SRL, deschis la Banca Transilvania cu codul IBAN 
RO42 BTRL RONT VA03 0186 3701, pentru următoroarele bunuri mobile: 

Nr. 
crt. 

Denumire bunuri mobile / Mijloace fixe si 
Obiecte de inventar 

Cant 
Valoare de piata 

lei / buc 
Valoare de piata 

euro / buc 
Valoare de 

piata lei/ total 
Valoare de piata 

euro / total 
1 masa birou 2 10,50 2,10 21,00 4,20 
2 dulap documente 6 21,00 4,20 126,00 25,20 
3 calculator PC DELL 1 17,50 3,50 17,50 3,50 
4 calculator PC - defect 1 1,40 0,70 1,40 0,70 
5 imprimanta HP 2 21,00 4,20 42,00 8,40 
6 imprimanta etichete 1 14,00 2,80 14,00 2,80 
  Total lei       221,90   
  Total euro         44,80 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile valoare deșeuri * 
Curs valutar la 01.04.2019 = 4,7625 lei/ 1 euro lei euro 

1 Autoturism Opel Corsa, TM-33-BRG 420,00 lei 88,20 € 

2 Autoturism Toyota Yaris, TM-24-BRG 549,50 lei 115,50 € 
3 Autoutilitara Mercedes-Benz Sprinter 310, TM-35-BRG 1.547,00 lei 324,80 € 

Total 2.516,50 lei 528,50 € 
 

Conform Procesului-verbal de licitație nr. 1238/15.10.2019, dl. Badea G. a adjudecat bunuri mobile din averea 
debitoarei SC Burg Infailibil SRL anterior prezentate.  
5. Licitația publică organizată în data de 22.10.2019 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș, în data de 15.10.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 16.09.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1303/22.10.2019.  
6. Licitația publică organizată în data de 05.11.2019 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș, în data de 22.10.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 30.10.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1475/05.11.2019.  
7. Licitația publică organizată în data de 12.11.2019 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș, în data de 05.11.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 30.10.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1530/12.11.2019. 
7. Licitația publică organizată în data de 19.11.2019 la 70% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 14, jud. Timiș, în data de 12.11.2019; 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea "Dosare" - "Burg Infailibil SRL"; 
• pe următoarele site-uri: www.anunturipublicitare.ro; www.imediat.ro; www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro; www.okazii.ro; www.lajumatate.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 30.10.2019; 
• afișat la Primăria Lugoj.  
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Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, pentru licitaţia publică din data de 19.11.2019 nu s-a înscris 
niciun ofertant.  
Lichidatorul judiciar va continua organizarea de licitații publice în vederea valorifcării bunurilor mobile din averea 
debitorului SC Burg Infailibil SRL la prețul de 70% din valoarea de evaluare. 
IV. Referitor la cererea de plată a creanței curente formulată de către Primăria Municipiului Lugoj. În data de 
21.03.2019, la sediul lichidatorului judiciar al debitoarei SC Burg Infailibil SRL a fost transmisă cererea de plată 
formulată de către Primăria Municipiului Lugoj – Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe,  înregistrată sub nr. 
22946 din 17.03.2019, privind creanțele înscrise în decizia anexată cu nr. 22684/18.03.2019, spre a fi recunoscute de 
lichidatorul judiciar și achitate.  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor atașate acesteia și a constatat faptul că 
bunurile pentru care Primăria Municipiului Lugoj – Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe a calculat 
obligația subscrisei în cuantum de 18.505 lei reprezentând impozite și taxe sunt urmatoarele: 
1. Clădire situată în str. Tapiei nr. 49E – impozit calculat în cuantum de 14.933 lei; 
2. Teren curte situat în str. Tapiei nr. 49E, CF 10349, suprafață totală 1700mp – impozit calculat în cuantum de 243 lei; 
3. Autoturism Opel Corsa B, nr. înmatriculare TM 33 BRG, serie șasiu VSX000073P6015633 - impozit calculat în 
cuantum de 49 lei; 
4. Autoturism Volvo S60, nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910 - impozit calculat în 
cuantum de 948 lei; 
5. Autoturism Toyota Yaris, nr. înmatriculare TM 24 BRG, serie șasiu JTDJC123205019273 - impozit calculat în 
cuantum de 57 lei; 
6. Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZOFC5980105226940 - impozit 
calculat în cuantum de 425 lei; 
7. Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 311 CDI – frigorifică, nr. înmatriculare TM 56 AMR, serie șasiu 
WDB9036121R260205 - impozit calculat în cuantum de 334 lei; 
8. Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 413 CDI – frigorifică, nr. înmatriculare TM 14 BRG, serie șasiu 
WDB9046121R138726 - impozit calculat în cuantum de 334 lei; 
9. Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 310 D – frigorifică, nr. înmatriculare TM 35 BRG, serie șasiu 
WDB9034111P726315 - impozit calculat în cuantum de 456 lei; 
10. Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 36 BRG, serie șasiu ZCFC3573005612218 - impozit 
calculat în cuantum de 365 lei; 
11. VW Polo, serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964 - impozit calculat în cuantum de 57 lei; 
12. Seat Inca, serie M: 056025, serie șasiu VSSZZZ9KZ2RO016393 - impozit calculat în cuantum de 304 lei. 
Lichidatorul judiciar apreciază că suma de 15.537 lei (constituită din: impozit calculat în cuantum de 14.933 lei aferent 
clădirii situată în str. Tapiei nr. 49E –lei; impozit calculat în cuantum de 243 lei aferentă terenului curte situat în str. 
Tapiei nr. 49E, CF 10349, suprafață totală 1700mp; impozit calculat în cuantum de 57 lei aferent bunului imobil VW 
POLO, serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964; impozit calculat în cuantum de 304 lei aferent bunului 
imobil Seat Inca, serie M: 056025, serie șasiu VSSZZZ9KZ2RO016393) solicitată de către Primăria Municipiului 
Lugoj nu este datorată de către subscrisa motivat de următoarele: 
- în listele de inventariere întocmite la data intrării în procedura de faliment nu se regăsesc (nu existau faptic) în averea 
debitoarei bunurile: VW Polo, serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964 și Seat Inca, serie M: 056025, 
serie șasiu VSSZZZ9KZ2RO016393.  
- bunul imobil situat în localitatea Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, înscris în CF nr. 402233 Localitatea Lugoj, nr. 
Cad/top: 402233 – compus din teren intravilan în suprafață de 1.734 mp, categoria curți construcții și depozit de 
produse congelate, în suprafață de 302 mp, categoria construcții industrial și edilitare (402233 – C1) a fost valorificat de 
către subscrisa prin licitație publică, întocmindu-se contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1765 din 20 
decembrie 2018 de către Bin D. M..   
Lichidatorul judiciar va proceda la solicitarea către administratorul special a înscrisurilor justificative aferente scoaterii 
din evidența contabilă a debitoarei SC Burg Infailibil SRL a bunurilor de natura mijloacelor de transport:  VW Polo, 
serie M: 172254, serie șasiu WVWZZZ6NZ1Y240964 și Seat Inca, serie M: 056025, serie șasiu 
VSSZZZ9KZ2RO016393, precum și a declarațiilor depuse către Serviciul Impozite și Taxe Lugoj. 
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar nu a fost contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în BPI nr. 
6143/25.03.2019 a raportului lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura 
de faliment a debitorului SC Burg Infailibil SRL întocmit pentru termenul de judecată din 28.03.2019. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la contestarea deciziei de impunere nr. 22684 din 18.03.2019.  
Astfel, prin Dispoziția privind soluționarea contestației înregistrată cu nr. 28618/02.04.2019 formulată de Consultant 
Insolvență SPRL în calitate de lichidatorul judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL s-a dispus: 
At. 1. Se admite în parte contestația nr. 28618/02.04.2019 formulată Consultant Insolvență SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL având CUI 4250590, J35/2539/1993 astfel: 
- În ceea ce privește impozitul pe clădiri și impozitul pe teren aferent imobilului din Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E 
recalcularea creanțelor fiscale aferente anului 2019 prin scăderea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren, în 
conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare nr. 1765/20.12.2018 și emiterea unei noi decizii de impunere 
- În ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport se respinge solicitarea contestatoarei. 
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Art. 2 Conform prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, prezenta 
poate fi atacată la Tribunalul Timiș, în termenul de 6 luni de la data comunicării.  
V. Referitor la formularea identificarea bunurilor mobile din averea debitoarei. Lichidatorul judiciar a comunicat 
cererea nr. 918/09.09.2019 către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Serviciul de Investigații Criminale, prin 
intermediul căreia a solicitat identificarea și imobilizarea următoarelor bunuri mobile aflate în patrimoniul SC Burg 
Infailibil SRL: Autoturism Volvo S60, nr. înmatriculare TM 03 BRG, serie șasiu YV1RS743222146910; Autoutilitară 
Iveco Daily – frigorifică, nr. înmatriculare TM 11 KWG, serie șasiu ZOFC5980105226940, nepredate lichidatorului 
judiciar de către administratorul special Curuțiu Gh. I..  
Prin adresa nr. 138485/D.L. din data de 31.10.2019, Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, Serviciul de Investigații 
Criminale, Biroul de Combatere a Infracțiunilor Contra Patrimoniului și Grupări Infracționale, a comunicată 
următoarele: „În urma studierii materialului pus la dispoziție vă comunicăm că nu am constatat comiterea vreunei 
infracțiuni având ca obiect material cele două autovehicule.”  
Lichidatorul judiciar va proceda la formularea plângerii penale împotriva administratorului special Curuțiu Gh. I. pentru 
săvârşirea infracţiunilor prev. și ped de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 – „folosirea, cu rea-credință, 
bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori 
pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;”  delapidare - art. 295 din Codul Penal. 
VI. Referitor la cheltuielile ocazionate de procedura de faliment a debitorului Burg Infailibil SRL. Cheltuielile avansate 
de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment a debitorului și nerecuperate până în prezent, sunt în cuantum de 
703,05 lei. 
VII. 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, valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei și 
formularea plângerii penale împotriva administratorului special Curuțiu Gh. I.. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


