
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Număr: 1221 Data: 03.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3530/30/2015, Tribunalul Timiş, Secţia a II- a Civilă, Judecător-sindic Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256/448.044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9:00-12:00.  
3. Debitor: SC West Meat Land SRL, cod de identificare fiscală 33336571, sediul social în București, str. Arh. Ionescu 
Grigore, nr. 63, bl. T73, sc. B, et. 4, ap. 40, sector 2, număr de ordine în registrul comerţului J40/8098/2015. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC West Meat Land SRL 
conform Sentinței nr. 626 din data de 28.04.2016 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 3530/30/2015, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raportul cu propunere de închidere a 
procedurii de insolvență a debitorului SC West Meat - Land SRL (fostă SC Gamma Food SRL), întocmit în temeiul art. 
174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file.  

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport cu propunere de închidere a procedurii de insolvență a debitorului SC West Meat - Land SRL 

(fostă SC Gamma Food SRL), întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar: 3530/30/2015, Tribunalul Timiş, Secţia a II - a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC West Meat Land SRL 
I. Referitor la disp. art. 57 alin. (3) din Legea 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura Tribunalului Timiș, 
creditorul SC Kemvet SRL, cu sediul în localitatea Timișoara, str. Amurgului, nr. 1, depozitul B14, jud. Timiș, a 
solicitat Tribunalului Timiș deschiderea procedurii de insolvenţă instituită prin Legea nr. 85/2014, pentru o datorie 
certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 81.595,67 lei, reprezentând facturi neachitate. Tribunalul Timiș, Secţia a II-a 
Civilă, a soluționat cererea de deschidere a procedurii formulată de către creditor, prin Sentința civilă nr. 1493 din data 
de 24.09.2015, pronunțată în dosar nr. 3530/30/2015 și a dispus, în conformitate  cu dispozițiile art. 71 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC West Meat - Land SRL 
(fostă SC Gamma Food SRL). Conform disp. art. 45 alin. (1) lit. d) și art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a 
desemnat în calitate de administrator judiciar practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin 
asociat coordonator ec. Popescu G.. 
II. Referitor la disp. art. 99 din Legea 85/2014. Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile 
art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC West Meat - Land SRL (fostă SC Gamma Food SRL) prin poștă cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire nr. AR39919719093, notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență. Plicul 
a fost returnat subscrisei, cu mențiunea "Dest. lipsă". Conform Monitorului Oficial nr. 2499/21.V.2015, debitorul figura 
cu 3 asociați, respectiv Georgescu M. V., Tudor M., Furdui R. C.. De asemenea, în această publicație s-a menționat 
retragerea calității de administrator a asociatei Furdui R. C. și numirea în funcția de administrator a asociatului Tudor 
M.. Din cuprinsul informațiilor furnizate de către Oficiul Registrului Comerțului, cu nr. 369718/25.09.2015, debitorul 
are doar doi asociați, respectiv Georgescu M. V. și Tudor M., acesta din urmă având și calitatea de administrator. Astfel 
subscrisa a notificat cei trei asociați privind deschiderea procedurii de insolvență, prin poștă cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire având nr. AR39919078462, AR39919078442 respectiv AR39919078452. 
- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii de insolvență a debitorului, astfel: Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39923348208, primită în 
data de 06.03.2015; Primăria Sectorului 2 București, prin fax în data de 05.10.2015 și prin e-mail la adresa 
infopublice@ps2.ro; Primăria Municipiului Timișoara, prin fax în data de 02.10.2015 și prin e-mail la adresa 
primariatm@primariatm.ro; Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Timiș, prin fax în data de 
02.10.2015; Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, prin fax în data de 02.10.2015 și e-mail la itmtimis@itmtimis.ro; 
Administrația Sectorului 1 a Finanțelor Publice, prin e-mail admin.sec1afbx01.s1@mfinante.ro; Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, prin fax în data de 02.10.2015 prin e-amil la ajofm@tm.anofm.ro; 
Administrația Sectorului 2 a Finanțelor Publice, prin fax în data de 02.10.2015 și prin adresa de e-mail 
asistenta.s2@mfinante.ro și e-mail admin.sec2afbx01.s2@mfinante.ro; Administrația Sectorului 3 a Finanțelor Publice, 
prin fax în data de 02.10.2015 și e-mail admin.sec3afbx01.s3@mfinante.ro; Administrația Sectorului 4 a Finanțelor 
Publice, prin fax în data de 02.10.2015 și e-mail admin.sec4afbx01.s4@mfinante.ro; Administrația Sectorului 5 a 
Finanțelor Publice, prin fax în data de 02.10.2015 și e-mail admin.sec5afbx01.s5@mfinante.ro; Administrația 
Sectorului 6 a Finanțelor Publice, prin fax în data de 02.10.2015 și e-mail date.sector6.s6@mfinante.ro; Administrația 
Judențeană a Finanțelor Publice Timiș, prin fax în data de 02.10.2015 și e-mail la relatii.publice.tm@mfinante.ro; 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, prin fax în data de 02.10.2015; Direcția Vamală Timișoara, prin 
adresa de e-mail vamatimis@customs.ro. 



 

- a notificat creditorul SC Kemvet SRL, care a solicitat deschiderea procedurii de insolvență împotriva debitorului, prin 
e-mai la adresa CosminHorvat@kemvet.ro; 
- a solicitat debitorului, în temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, să pună la dispoziția administratorului 
judiciar, în cel mai scurt timp posibil: toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de către debitor și 
cu privire la  averea debitorului, în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea 
tuturor actelor procedurale instituite de Legea 85/2014; lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare 
deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu precizarea că 
sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
ridicarea dreptului de administrare, respectiv aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea 85/2014 de către 
judecătorul sindic.  
- a solicitat Primăriei Sectorului 2 București, prin adresa nr. 1647/02.10.2015 și 1832/03.12.2015, să comunice situația 
bunurilor impozabile privind debitorul. A solicitat informații și Primăriei Municipiului Timișoara și Primăriei 
Municipiului București, informații privind bunurile impozabile cu care figurează debitorul.  
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara a transmis adresa cu nr. 8155/07.10.2015 prin care a 
comunicat faptul că debitorul nu figurează cu debite restante și operațiuni în derulare nelichidate. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice – București a transmis prin adresa nr. J127045/20.10.2015 faptul că instituția 
competentă să administreze activitatea comerciantului, până la finalizarea procedurii de schimbare a sediului și a 
domiciliului fiscal revine AJFP Timiș. Primăria Municipiului București a răspuns adresei subscrisei cu mențiunea că 
această instituție nu are atribuții în sensul celor solicitate. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a transmis adresa 
nr. IF2015 – 199871/07.10.2015 prin intermediul căreia a comunicat faptul că societatea nu figurează cu bunuri 
impozabile în evidența instituției.  
- a solicitat AJFP Timiș transmiterea raportărilor financiare depuse de către debitor. Instituția a transmis adresa nr. 
244648/12.11.2015 prin intermediul căreia a comunicat faptul că debitorul nu a depus nici un bilanț sau raportare 
semestrială, de la înfințare și până în prezent.  
- notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC West Meat - Land SRL (fostă 
SC Gamma Food SRL) a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16790 din data de 06.10.2015, 
conform dovezii nr. 255571/06.10.2015, precum şi în cotidianul Evenimentul zilei din data de 02.10.2015 în 
conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență. 
III. Referitor la disp. art. 92 și art. 97 din Legea 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit și a depus în data de 19.10.2015, prin Registratura Tribunalului Timiș, la dosarul 
cauzei Raportul prin care a propus continuarea perioadei de observaţie din procedura generală de insolvență. Acest 
raport a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 17865 din data de 21.10.2015, conform dovezii de 
publicare nr. 271705/21.10.2015. Subscrisa a întocmit și a depus la grefa Tribunalului Timiș în data de 16.11.2015, şi 
de asemenea, a publicat anunțul privind depunerea Raportului privind cauzele și împrejurările care au determinat 
apariția stării de insolvență a debitoarei SC West Meat - Land SRL (fostă SC Gamma Food SRL) având în vedere 
dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19726 din data de 17.11.2015 
conform dovezii de publicare nr. 298856/17.11.2015. 
IV. Referitor la disp. art. 110 și 112 din Legea 85/2014. În urma notificării deschiderii procedurii generale a insolvenței, 
au formulat cereri de creanţe următorii creditori: DGRFP Timişoara prin AJFP Timiș, creditor bugetar, solicitând 
înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC West Meat - Land SRL (fostă SC Gamma Food 
SRL) cu o sumă în cuantum de 692.026,00 lei; Primăria Municipiului Timișoara, creditor bugetar, solicitând înscrierea 
în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului cu o sumă în cuantum de 280,00 lei. În conformitate cu 
dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, aceste creanţe au fost admise fără a fi supuse 
procedurii de verificare. Precizăm că administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat dispoziţiilor 
art. 110 din Legea nr. 85/2014 și a întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului SC West Meat 
- Land SRL (fostă SC Gamma Food SRL), tabel depus prin Registratura Tribunalului Timiș la dosarul cauzei şi publicat 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20905 din data de 04.12.2015. Raportul privind analiza creanțelor a fost 
depus la dosarul cauzei și a fost publicat în BPI nr. 21006/07.12.2015. Împotriva tabelului preliminar al creanțelor 
depus la dosarul cauzei nr. 3530/30/2015 nu s-au formulat contestații. Având în vedere faptul că împotriva tabelului 
preliminar al creanțelor nu s-au formulat contestații, administratorul judiciar a întocmit tabelul definitiv al creanțelor, ce 
cuprinde următorii creditori: DGRFP Timişoara prin AJFP Timiș, creditor bugetar, cu o sumă în cuantum de 692.026,00 
lei; Primăria Municipiului Timișoara, creditor bugetar, cu o sumă în cuantum de 280,00 lei; SC Kemvet SRL, creditor 
chirografar, cu suma de 81.595,67 lei. Tabelul definitiv al creanțelor întocmit împotriva averii debitorului, a fost depus 
la dosarul cauzei și a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 146/05.01.2016 conform dovezii de 
publicare nr. 1990/05.01.2016. 
V. Referitor la dispozițiile art. 47 din Legea nr. 85/2014. Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 și a 
Încheierii civile nr. 370/02.03.2015, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC West Meat - Land SRL (fostă SC Gamma Food SRL) pentru data de 11.05.2015, ora 1200, la sediul 
administratorului judiciar, având ca ordine de zi: 
,,(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC West Meat - Land SRL (fostă SC Gamma Food SRL). 
 (2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC West Meat - Land SRL (fostă SC Gamma Food SRL). 



 

 (3).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Sentința civilă nr. 1493 din data de 24.09.2015, precum și stabilirea retribuției acestuia.”. Procesul verbal al Adunării 
Generale a Creditorilor nr. 1891 din data de 03.12.2015 a fost depus la dosarul cauzei, în data de 07.12.2015 și a fost 
transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
VI. Referitor la dispozițiile art. 145 din Legea 85/2014. Debitorul nu a contestat Sentința nr. 1493/24.09.2015, prin 
intermediul căreia judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii generală de insolvență. Societatea debitoare nu și-
a declarat intenția de reorganizare, nu a depus un plan de reorganizare în termenul de 30 de zile de la publicarea 
tabelului definitiv al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 146/05.01.2016 și niciunul dintre celelalte 
subiecte îndreptățite nu  a propus un plan de reorganizare potrivit disp. art. 132 din Legea 85/2014, fiind astfel 
îndeplinite disp. art. 145 alin. (1) A lit. b) și c) din Legea 85/2014. Prin intermediul raportului privind cauzele și 
împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului, întocmi de către administratorul judiciar în 
temeiul disp. art. 97 din Legea 85/2014, subscrisa a considerat că cea mai eficientă metodă de a îndestula creditorii 
înscriși la masa credală a debitorului este trecerea societății West Meat Land SRL în procedura de faliment. Având în 
vedere acestea, judecătorul – sindic, prin Sentința civilă nr. 626/28.04.2016 a dispus trecerea debitorului în procedura 
generală de faliment. În baza disp. art. 145 alin. (2) lit. a din Legea 85/2014 a dispus dizolvarea societății și ridicarea 
dreptului de administrare al debitoarei. Lichidatorul judiciar a publicat notificarea privind trecerea debitorului în 
procedura de faliment, în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10449/27.05.2016. De asemenea, anunțul privind 
trecerea debitorului în procedura de faliment a fost publicat în cotidianul Evenimentul zilei din data de 30.05.2016. 
Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea privind trecerea debitorului în procedura de faliment, astfel: notificarea 
debitorului West Meat – Land SRL privind trecerea în procedura generală de faliment, transmisă prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39909307274. Plicul a fost returnat subscrisei, cu mențiunea "expirat 
termen păstrare.10.06.2016.se aprobă înapoierea"; notificarea administratorului social și asociaților privind trecerea în 
procedura generală de faliment a debitorului, respectiv: Tudor M. – prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39909307244, primită în data de 31.05.2016; Furdui R. C. - prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39909307264, primită în data de 30.05.2016; Georgescu M. V. - prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39909307254, plic returnat subscrisei cu mențiunea "dest. mutat din 
localitate. casă nelocuită". Notificarea creditorilor privind trecerea în procedura generală de faliment a debitorului, 
astfel: notificarea creditorului chirografar SC Kemvet SRL care a solicitat deschiderea procedurii de insolvență 
împotriva debitorului, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39909307234, primită în 
data de 06.06.2016 și prin intermediul poștei electronice; DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș - creditor bugetar, 
notificat prin poștă electronică; Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara - creditor bugetar, notificat prin poștă 
electronică. 
VII. Referitor la situaţia financiară a debitoarei. Având în vedere faptul că societatea debitoare nu a predat documentele 
şi registrele societăţii, subscrisa nu a reușit să contureze o imagine exactă a situaţiei financiar-contabile şi a pasivului 
debitorului. Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Municipiului Timișoara și Primăriei Sectorului 2, prin adresă 
transmisă prin fax și e-mail, să comunice situaţia bunurilor impozabile ale debitorului SC West Meat - Land SRL.  
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin adresa nr. IF 2015 – 199871/07.10.2015, a comunicat faptul că debitorul 
SC West Meat - Land SRL nu figurează în evidenţele instituţiei cu bunuri impozabile. Această instituție a transmis și 
Decizia de impunere privind stabilirea taxei pentru activitățile cu impact aupra mediului înconjurător, prin intermediul 
căreia s-au stabilit obligații de plată față de bugetul local.  În urma notificării privind deschiderea procedurii, Biroul 
Vamal de Interior Timiș a comunicat faptul că societatea comercială "nu figurează cu debite restante și operațiuni în 
derulare nelichidate". Din informaţiile publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, rezultă că societatea nu a 
depus la organele fiscale raportările financiar - contabile prevăzute de lege. În aceste condiţii, administratorul judiciar a 
solicitat AJFP Timișoara și Administrației Sectorului 2 București, prin adresă transmisă prin fax și e-mail, comunicarea 
ultimelor raportări fiscale în ceea ce priveşte debitorul insolvent. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, 
prin adresa nr. 199976/16.10.2015, a transmis faptul că "societatea comercială West Meat – Land SRL nu a depus niciu 
un bilanț sau raportare semestrială, de la înființare și până în prezent", astfel o analiză a situaţiilor financiare ale 
debitorului se află în imposibilitate de realizare, tocmai din lipsă de documente fiscale. 
VIII. Referitor la disp. art. 169 din Legea 85/2014. În temeiul disp. art. 169 din Legea 85/2014, lichidatorul judiciar a 
formulat cerere de chemare în judecată, în contradictoriu cu asociații debitorului West Meat Land SRL, astfel: Tudor 
M., Furdui R. C., Georgescu M. V.. Prin intermediul cererii de chemare în judecată, lichidatorul judiciar a solicitat 
obligarea pârâților la plata către debitoarea insolventă a sumei de 773,901.67 lei reprezentând pasivul societăţii, având 
în vedere faptul că sunt îndeplinite prevederile art. 67, art. 82, art. 115, art. 169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea 85/2014, 
art. 73 din Legea 31/1990 modificată şi republicată, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 privind organizarea 
contabilităţii. În urma depunerii acestei cereri, s-a format dosarul asociat cu nr. 3530/30/2015/a1. La termenul de 
judecată din data de 20.04.2017, judecătorul-sindic a dispus suspendarea judecății cauzei. În vederea repunerii pe rol a 
litigiului, subscrisa a depus documentele solicitate de judecătorul-sindic, astfel că, s-a dispus termen de judecată la data 
de 14.09.2017. La termenul de judecată din data de 14.09.2017, este amânată pronunţarea la data de 28.09.2017. 
La termenul de judecată din data de 28.09.2017, prin intermediul Hotărârii nr. 995/28.09.2017, judecătorul-sindic a 
admis acţiunea în contradictoriu cu pârâţii Furdui R. şi Tudor M.. A obligat pârâţii în solidar la suportarea pasivului 
debitoarei. Este respinsă acţiunea în contradictoriu cu pârâtul Georgescu M.. Pârâta Furdui R. a formulat apel împotriva 
Hotărârii nr. 995/28.09.2017.Termenul pentru judecarea apelului a fost 27.03.2018. La termenul din 27.03.2018, s-a 
dispus amânarea cauzei pentru data de 17.04.2018, pentru studierea motivelor de apel. 



 

La termenul din data de 17.04.2018, se amână judecarea cauzei și se acordă termen la data de 08.05.2018 în vederea 
refacerii procedurii de citare cu pârâtul intimat. La termenul de judecată din data de 08.05.2018, se amână cauza pentru 
următorul termen de judecată stabilit în data de 05.06.2018. La termenul de judecată din data de 05.06.2018, prin 
Hotărârea nr. 353/05.06.2018, se respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta-pârâtă Furdui R.C. în contradictoriu 
cu reclamantul Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC West Meat-Land SRL, 
împotriva Sentinței civile nr. 995/28.09.2017 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosar nr 3530/30/2015/a1, având ca 
obiect antrenarea răspunderii patromoniale pentru pasivul debitoarei. Având în vedere respingerea apelului declarat de 
Furdui R., lichidatorul judiciar va preda către AJFP Arad, în vederea punerii în executare prin intermediul organelor 
proprii, atât sentința prin care s-a admis acțiunea pentru atragerea răspunderii, cât și decizia de respingere a apelului 
pronunțată de Curtea de Apel. 
IX. Referitor la prevederile art. 59 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar a publicat Raportul lunar privind descrierea 
modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 
85/2014, în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11545/07.06.2018.  
X. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de insolvență. Cheltuielile ocazionate de 
procedura generală a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 148,95 lei, astfel:   

Nr. 
crt. 

Furnizor Număr factură Suma (lei) Descriere 

1 Olimpiq Media SRL 13546/02.10.2015 46.52 contravaloare publicare anunț 
2 CN Poșta Română SA DIV00061934/07.10.2015 7.50 transmitere documente 
3 CN Poșta Română SA 

 
DIV00061935/07.10.2015 7.50 transmitere documente 

4 CN Poșta Română SA DIV00061938/07.10.2015 7.50 transmitere documente 
5 CN Poșta Română SA DIV00060598/01.10.2015 7.50 transmitere documente 
6 CN Poșta Română SA DIV00034688/27.05.2016 31,50 transmitere documente 
7 Olimpiq Media SRL 19484/ 30.05.2016 32,93 contravaloare publicare anunţ 
8 D.E.P. Timiș DEP4822/14.11.2016 3,00 contravaloare furnizări date cf. HG 

1375/2006 art. 100 
9 D.E.P. Timiș DEP4821/14.11.2016 5,00 contravaloare taxă timbru cf. HG 

1309/2012 

 Total 148,95 lei  

XI. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Având în vedere ca societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea fi 
valorificate, nu sunt fonduri de distribuit în cadrul procedurii falimentului, solicităm închiderea procedurii de faliment, 
în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi descărcarea lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi în legătură cu debitorul sau creditorii acestuia, respectiv plata 
onorariului lichidatorului judiciar în sumă de 4.000 + TVA și a sumelor avansate pentru plata cheltuielilor de procedură 
în sumă de 148,95 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL.  


