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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1586 Data emiterii: 23.11.2018 
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; 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 Insolvență SPRL, CUI 31215824, atribut fiscal RO, sediul social: Timișoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, înmatriculată în RFO II sub nr. 0649, tel/fax: 0256/220827, e-mail: 
george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL, 
conform Sentinței civile nr. 962 din data de 13.09.2018 pronunţată de către Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 
1200/30/2015, în temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de verificare a 
creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) 
file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 
Raport de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL 

Număr dosar 1200/30/2015, Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Crăciun Cristina  
Temei juridic: art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Burg Infailibil SRL. 
Prin intermediul Sentinței civile nr. 962 pronunțată în data de 13.09.2018, în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. C din 
Legea nr. 85/2014, judecătorul – sindic a dispus intrarea în procedura de faliment a debitorului SC Burg Infailibil SRL. 
Conform prevederilor art. 145 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 85/2014, judecătorul – sindic a confirmat în calitate de 
lichidator judiciar, societatea profesională Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentată prin asociat coordonator ec. 
Popescu G.. 
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 

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 
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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 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.  
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. 
• 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. 
Menționăm faptul că notificarea privind începerea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Burg Infailibil SRL 
a respectat prevederile legale instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii 
documentelor. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
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în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”. 
• Prevederile art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: „Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu 
necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. […]” 
• Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103. (2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările 
ori penalităţile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale 
se achită în conformitate cu actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul 
eşuează, acestea se datorează până la data deschiderii procedurii falimentului.” 
• Prevederile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, 
inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de 
tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după 
deschiderea procedurii.” 
• Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitoarei următoarele declarații de creanță: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, 
cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, a formulat cerere de admitere a creanței prin intermediul 
căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 81.099,00 lei, reprezentând totalitatea obligaților debitoarei față 
de bugetul general consolidat constatate suplimentar, constituite din: Taxa pe valoare adăugată – 16.755,00 lei; Impozit 
pe venituri de natura salariilor – 8.239,00 lei; Impozit pe veniturile microîntreprinderilor – 1.246,00 lei; Amenzi – 
2.750,00 lei; Contribuții sociale datorate de angajator – 16.008,00 lei; Contribuții sociale datorate de asigurați – 
18.453,00 lei; Contribuții la fondul de accindente – 316,00 lei; Contribuții la fondul de șomaj datorate de angajator – 
492,00 lei; Contribuții la fondul de șomaj datorate de asigurați – 382,00 lei; Contribuții la fondul de garantare a 
creanțelor salariale – 260,00 lei; Contribuții sociale de sănătate datorate de angajator – 5.383,00 lei; Contribuții sociale 
de sănătate datorate de asigurați – 8.978,00 lei; Contribuții sociale concedii și indemnizații – 891,00 lei; Contribuția 
asiguratorie de muncă – 946,00 lei. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 09.10.2018. 
În temeiul art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul D.G.R.F.P. Timișoara 
prin A.J.F.P. Timiș în tabelul suplimentar de creanţe împotriva debitoarei SC Burg Infailibil SRL cu suma de 81.099,00 
lei. 
2. Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei, nr. 2-4, jud. Timiș, a formulat cerere de admitere a 
creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 58.260,00 lei, reprezentând impozitul 
aferent clădirii, terenului și impozitul auto sub 12 t, datorate la data de 30.09.2018. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 12.10.2018. 
Lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 1529/14.11.2018 prin intermediul căreia a solicitat Primăriei Municipiului 
Lugoj să comunice subscrisei cuantumul exact al creanței datorate de către debitorul SC Burg Infalibil SRL de la data 
deschiderii procedurii generale de insolvență – 02.03.2015 și până la data deschiderii procedurii de faliment 13.09.2018, 
reprezentând impozite rezultate din continuarea activității debitoarei în procedura de insolvență, în vederea înscrierii 
acesteia în Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva debitorului SC Burg Infailibil SRL.  
Prin adresa nr. 107869/15.11.2018, Primăria Municipiului Lugoj, a înaintat Declarația de creanță nr. 90898/03.10.2018, 
prin care a precizat că suma de 58.260 lei reprezentând creanța solicitată a fi înscrisă în tabelul suplimentar, nu conține 
datoria debitoarei de 21.451 le înscrisă deja în Tabloul definitiv rectificat de creanțe împotriva debitorului SC Burg 
Infailibil SRL, respectiv reprezintă impozite datorate aferente perioadei de după data deschiderii procedurii insolvenței 
și până la data falimentului (02.03.2015-13.09.2018).  
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal la Registratura Tribubanului Timiș. 
În temeiul art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul Primăria Municipiului 
Lugoj în tabelul suplimentar de creanţe împotriva debitoarei SC Burg Infailibil SRL cu suma de 58.260,00 lei din care 
impozit teren si cladiri în cuantum de 43.275 lei și impozit auto sub 12t 14.985 lei. 
3. SC Alpin 57 Lux SA, cu sediul în Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 46, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului sub nr. J1/718/1994, având CUI RO5900631, prin avocat Ladányi Á. C., cu sediul procesual ales în Alba-
Iulia, 510109, str. Traian, nr. 29E, jud. Alba, a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat 
înscrierea la masa credală cu suma de 497.259,47 lei, reprezentând valoarea produselor livrate și neachitate, conform 
facturilor emise în perioada 07.05.2013 – 14.07.2014. 
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În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 24.10.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 
200 lei, conform chitanță nr. 180014461/11.10.2018. 
Conform Tabelului definitiv rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19817/22.10.2018 și afișat 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, societatea Alpin 57 Lux SA este înscrisă la masa credală cu creanța solicitată în sumă de 497,259.47 
lei, în grupa creanțelor chirografare, conform disp. art. 161 alin. pct. (8) și (9) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”, coroborat cu disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „[...]verificarea creanţelor şi, atunci când 
este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a 
creanţelor, precum şi întocmirea tabelelor de creanţe [...]”, lichidatorul judiciar a notificat creditorul SC Alpin 57 Lux 
SA privind neînscrierea în tabelul suplimentar de creanțe a sumei de 497.259,47 lei, aceasta reprezentând creanță 
născută înainte de deschiderea procedurii generale de insolvență și înscrisă în Tabelul definitiv rectificat III de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL.  
4. SC Enel Energie SA, cu sediul social în București, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, Corp A, înregistrată la 
ONRC sub nr. J40/12303/2007, CUI RO 22000460, reprezentată convențional de S.C.A. „Stancu, Rachitan si Asociatii” 
prin avocat Marcu M. V.  (în conlucrare), cu sediul procesaul ales în București, Calea Mosilor, nr. 51, etaj 1, Sector 3, a 
formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 8.050,12 
lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate de către debitoarei emise anterior deschiderii procedurii 
falimentului, astfel: Factura fiscală nr. 6 F 09585587/13.12.2016, scadentă la 12.01.2017 în valoare de 6.977,47 lei, 
debit restant de 262,20 lei, reprezentând taxe și alte servicii; Factura fiscală 18 F nr. 00280916/07.01.2018, scadentă la 
data de 06.02.2018 în valoare de 5.090,47 lei, debit restant de 23,00 lei, reprezentând contravaloare energie electrică 
furnizată; Factura fiscală nr. 18 F 05538187/05.07.2018, scadentă la 04.08.2018, în valoare de 7.764,92 lei, debit restant 
de 7.764,92 lei (contravaloare energie electrică furnizată) și 38,19 lei dobândă penalizatoare. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 23.10.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 
200 lei. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul SC Enel Energie SA în tabelul suplimentar de creanţe 
împotriva debitoarei SC Burg Infailibil SRL cu suma de 8.050,12 lei. 
5. SC E.ON Energie Romania SA, cu sediul social în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, et. 2, jud. Mureș, cu sediul 
procesual ales în București, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Clădirea C3, etaj 7, Sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J26/1194/2007, CUI RO22043010, a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea 
la masa credală cu suma de 12.463,47 lei, reprezentând contravaloarea energiei active ce rezultă din facturile emise 
ulterioare deschiderii procedurii, astfel: Factura fiscală nr. 190006951696/20.08.2018, aferenta consum luna iulie 2018, 
scadentă la 19.09.2018 în valoare de 4.696,61 lei și Factura fiscală nr. 180007449560/19.09.2018, aferenta consum luna 
august 2018, scadentă la data de 19.10.2018 în valoare de 7.766,86 lei.  
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 24.10.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 
200 lei, conform ordin de plată nr. 1809070905/06.09.2018. 
Se va respinge suma de 7.766,86 lei din factura fiscală nr. 180007449560/19.09.2018 fiind factură emisă ulterior datei 
deschiderii procedurii de faliment respectiv 13.09.2018. 
În temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”, coroborat cu disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „[...]verificarea creanţelor şi, atunci când 
este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a 
creanţelor, precum şi întocmirea tabelelor de creanţe [...]”, lichidatorul judiciar a notificat creditorul SC E.ON Energie 
Romania SA privind neînscrierea în tabelul suplimentar de creanțe a sumei de 7.766,86 lei, aceasta reprezentând din 
factura fiscală nr. 180007449560/19.09.2018 fiind factură emisă ulterior datei deschiderii procedurii de faliment -
13.09.2018.  
Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie creditorul SC E.ON Energie Romania SA în tabelul suplimentar de creanţe 
împotriva debitoarei SC Burg Infailibil SRL cu suma de 4.696,61 lei. 
6. SC Meridian 22 SA, cu sediul social în Lugoj, str. Plopilor, nr. 22, jud. Timiș, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J35/454/1992, CUI RO1846548, a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 1.463,88 lei, din care 1.424,27 lei reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate de apă-
canal și neachitate la scadență în termenul stabilit prin contractul de prestări servicii nr. 7045/08.08.2012 pentru 
perioada I-IX 2018, și 39.61 lei penalități aferente debitelor neachitate pentru perioada I-IX 2018, astfel: Factura fiscală 
nr. 5108460/31.01.2018, scadentă la 14.02.2018, în valoare de 87,28 lei; Factura fiscală nr. 5109150/28.02.2018, 
scadentă la 14.03.2018, în valoare de 96,97 lei; Factura fiscală nr. 5109846/29.03.2018, scadentă la 13.04.2018, în 
valoare de 111,52 lei; Factura fiscală nr. 5110541/27.04.2018, scadentă la 12.05.2018, în valoare de 87,28 lei, Factura 
fiscală nr. 5114253/31.05.2018, scadentă la 15.06.2018, în valoare de 99,70 lei; 
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Debit achitat partial de 51.02 lei. Factura fiscală nr. 5115664/30.07.2018, scadentă la 14.08.2018, în valoare de 188,90 
lei; Factura fiscală nr. 5089921/30.07.2018, scadentă la data de 29.08.2018, în valoare de 191,94 lei; Factura fiscală nr. 
5089950/30.08.2018, scadentă la data de 29.09.2018, în valoare de 191.94 lei; Factura fiscală nr. 5116313/29.08.2018, 
scadentă la 13.09.2018, în valoare de 141,67 lei; Factura fiscală nr. 5114965/29.06.2018, scadentă la 14.07.2018, în 
valoare de 141,67 lei; Factura fiscală nr. 5120080/27.09.2018, scadentă la 12.10.2018, în valoare de 136,42 lei. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 31.10.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 
200 lei. 
Se va respinge suma de 136.42 lei din factura fiscală nr. nr. 5120080/27.09.2018 fiind factură emisă ulterior datei 
deschiderii procedurii de faliment respectiv 13.09.2018. 
În temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”, coroborat cu disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „[...]verificarea creanţelor şi, atunci când 
este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a 
creanţelor, precum şi întocmirea tabelelor de creanţe [...]”, lichidatorul judiciar a notificat creditorul SC Meridian 22 SA 
privind neînscrierea în tabelul suplimentar de creanțe a sumei de 136.42 lei din factura fiscală nr. nr. 
5120080/27.09.2018 fiind factură emisă ulterior datei deschiderii procedurii de faliment - 13.09.2018. Astfel, 
lichidatorul judiciar va înscrie creditorul SC Meridian 22 SA în tabelul suplimentar de creanţe împotriva debitoarei SC 
Burg Infailibil SRL cu suma de 1.327,46 lei. 
7. Societatea Piețe SA, cu sediul social în Timișoara, str. Ovidiu Balea, nr. 2, jud. Timiș, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J35/751/1991, CIF RO2487361, a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la 
masa credală cu suma de 3.492,24 lei, din care 3.014,94 lei reprezentând chirie și utilități (salubritate) neachitate și 
477,30 lei penalități de întârziere aferente debitelor neachitate. În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul 
judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș, în data de 
12.09.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. Astfel, lichidatorul judiciar va înscrie 
creditorul Societatea Piețe SA în tabelul suplimentar de creanţe împotriva debitoarei SC Burg Infailibil SRL cu suma de 
3.492,24 lei. 
8. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din Romania (U.N.T.R.R), cu sediul social în București, str. Ienachița 
Văcărescu, nr. 60, Sector 4, CUI RO2836143, a formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a 
solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 3.240,00 lei, reprezentând contravaloarea cotizații membru U.N.T.R.R. 
neachitate pentru anii 2009, 2010, 20122, 2012, 2013 și 2014, conform facturilor fiscal nr. TMCZ12-00069/15.03.2012, 
nr. SDCZ13-02348/05.03.2013, nr. SDCZ-03113/06.01.2014. 
Conform Tabelului definitiv rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19817/22.10.2018 și afișat 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, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din Romania (U.N.T.R.R) este înscrisă la masa 
credală cu creanța în sumă de 1.800,00 lei, în grupa creanțelor chirografare, conform disp. art. 161 alin. pct. (8) și (9) 
din Legea nr. 85/2014. (Anexa 6) 
În temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”, coroborat cu disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „[...]verificarea creanţelor şi, atunci când 
este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a 
creanţelor, precum şi întocmirea tabelelor de creanţe [...]”, lichidatorul judiciar a notificat creditorul Uniunea Națională 
a Transportatorilor Rutieri din Romania (U.N.T.R.R) privind neînscrierea în tabelul suplimentar de creanțe a sumei de 
3.240,00 lei, aceasta reprezentând creanță născută înainte de deschiderea procedurii generale de insolvență și înscrisă 
parțial în Tabelul definitiv rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Burg Infailibil SRL.  
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. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Burg InfailibilSRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii 
de faliment împotriva debitorului SC Burg Infailibil SRL în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul 
Evenimentul zilei, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


