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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 361 Din data de 25.03.2019 
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. 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 5 (cinci) 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. 
23221/05.12.2018. Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate. 
II. 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. La termenul de 
judecată din data de 15.01.2019 prin Decizia civilă nr. 33/A din 15.01.2019, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în 
dosarul nr. 1200/30/2015/a2, este anulat ca netimbrat apelul declarat de apelantul Curuțiu Gh. I. în calitate de 
administrator special al debitoarei SC Burg Infailibil SRL împotriva Sentinței civile nr. 962 din 13.09.2018.  
III. 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 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.  
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 
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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). 
IV. Referitor la disp. art. 84 și 87 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la analiza documentelor 
financiar-contabile predate parțial de către contabilul debitoarei, respectiv de către administratorul special Curuțiu Gh. 
I., și a identificat o serie de aspecte care atrag incidența disp. art. 84 și 87 din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Comitetului Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil 
SRL în data de 05.02.2019, la ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, 
nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(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.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 1750/28.01.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Convocare-Adunare-
Generala-a-Creditorilor-SC-Burg-Infailibil-SRL-in-data-de-05.02.2019.pdf.  
Din Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil 
SRL din data de 05.02.2019, depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1784/29.01.2019 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-05.02.2019-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf, se rețin următoarele aspecte: 
• 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. 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. 
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• 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. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Tonescu Finance S. a 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, a transmis votul nr. 
10426/29.01.2019, prin poștă electronică, în data de 05.02.2019. 
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, a 
transmis votul nr. TMG DEX 64.003/2016/30.01.2019, transmis prin poștă electronică în data de 01.02.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 105/05.02.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Burg Infailibil SRL din 
data de 05.02.2019 a hotărât: 
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 operațiunile 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. 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 operațiunile întreprinse de 
administratorul special Curuțiu Gh. I. în procedura de faliment a debitoarei SC Burg Infailibil SRL, fără avizul 
lichidatorului judiciar. 
3. 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 solicită lichidatorului judiciar 
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. 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 confirmă lichidatorul 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. 
Procesul verbal nr. 105/05.02.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2565/06.02.2019 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-05.02.2019.pdf.  
Astfel, lichidatorul judiciar va înainta Tribunalului Timiș cererea 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. 
V. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 160 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidarea bunului imobil și din încasarea de creanțe și 
a Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC Burg Infailibil SRL. Raport asupra fondurilor obținute din 
lichidare și din încasare de creanțe nr. 1681/12.12.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
23841/13.12.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/03/Raportul-privind-fondurile-obtinute-din-lichidare-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf. 
Plan de distribuire între creditori privind debitorul SC Burg Infailibil nr. 1683/12.12.2018 a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 23839/13.12.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Plan-de-distribuire-intre-creditori-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf.  
Conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 1681/12.12.2018 au fost 
plătite următoarele cheltuieli de procedură: 

Cheltuială de procedură Suma  Nr. data ordin de plată 
Sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator Popescu G. Pentru 
plata cheltuielilor poștale, cheltuieli publicare ziar, cheltuieli alimentare combustibil, 
cheltuieli xerox, listare documente 

2.067,44 lei OP nr. 9/14.12.2018 

Retribuţie componentă fixă administrator judiciar 1.500 lei/lună, exclusiv TVA 
(perioada de observație 02.03.2015-07.04.2016) și retribuţie componentă fixă 
administrator judiciar 1.500 lei/lună, exclusiv TVA (perioada de reorganizare judiciară 
07.04.2016 - 31.07.2018) 

73.185,00 lei OP nr. 10/14.12.2018 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (2% din sumele 
obţinute obţinute din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor, exclusiv TVA) 

10.377,15 lei OP nr. 8/14.12.2018 

Retribuţie componentă fixă lichidator judiciar 1.500 lei/lună, exclusiv TVA (perioada 
de faliment 13.09.2018-31.12.2018) 

7.140,00 lei OP nr. 20/07.01.2019 și OP 
nr. 19/07.01/2019 

Cheltuieli utilități (furnizate de SC Enel Energie SA - furnizor de utilități cf. art.77 din 8.050,12 lei  OP nr. 16/07.01.2019 
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Legea 85/2014) 
Chelltuieli utilități (furnizate de SC E.ON Energie Romania SA -furnizor de utilități 
cf. art.77 din Legea 85/2014) 

12.463,47 lei OP nr. 15/07.01.2019 

Impozit pe clădire – Primăria Lugoj 42.062,00 lei OP nr. 17/07.01.2019 
Impozit pe teren – Primăria Lugoj 1.213,00 lei OP nr. 18/07.01.2019 

Conform Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC Burg Infailibil nr. 1683/12.12.2018, în temeiul disp. 
art. 159 din Legea nr. 85/2014 au fost distribuite următoarele sume către creditori: 

Creditor Suma distribuită Nr. data document 
Tonescu Finance S.A.R.L 365.727,46 lei OP nr. 14/20.12.2018 

VI. Referitor la disp. art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. Întrucât nu au fost formulate contestații împotriva 
Tabelului suplimentar de creanțe al debitorului SC Burg Infailibil SRL, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
Tabelului definitiv consolidat de creanțe, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 301/08.01.2019 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/03/Tabel-
definitiv-consolidat-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-SC-Burg-Infailibil-SRL.pdf.  
VII. Referitor la disp. art. 155 din Legea nr. 85/2014. Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitoarei SC 
Burg Infailibil SRL prevăzut de disp. art. 155 din Legea nr. 85/2014 nu a fost finalizat până la data prezentului raport de 
activitate. 
VIII. 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.   
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. 
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De asemenea, lichidatorul judiciar va proceda la contestarea deciziei de impunere nr. 22684 din 18.03.2019. Prezenta 
reprezintă măsură a lichidatorului judiciar și poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în BPI. 
IX. 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 
147,30 lei.  
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, evaluarea și valorificarea 
bunurilor mobile din averea debitoarei, formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului special Curuțiu 
Gh. I.. art. 84 și 87 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


