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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1835 din data de 28.11.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2718/115/2015; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător sindic Juca Petru. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul 
arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL, cod de identificare fiscală: 15392050; cu sediul în localitatea Caransebeș, str. Valea 
Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL conform 
Încheierii civile nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/115/2015, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 
procedura de faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 

procedura de faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL 

Număr dosar: 2718/115/2015, Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Judecător sindic Juca Petru. 
Temei juridic: art. art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL. 
I. Referitor la modul de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL. 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de 
faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 20544/30.10.2019. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport de activitate. 
II. Referitor la litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată în care debitoarea este parte 
• Dosar nr. 2718/115/2015/a3 aflat pe rolul Tribunalului Caraș - Severin, având ca obiect anulare acte frauduloase – 
prin care lichidatorul judiciar solicită anularea actelor  frauduloase constând în cesionarea creanței în cuantum total de 
218.291,27 lei, deținută de către cedentul SC A.C.M. Zarco SRL împotriva debitorului cedat SC Selina SRL, către 
pârâta Alupoie L. - expert contabil, prin intermediul Contractelor de cesiune de creanţă nr. 19/30.04.2015, precum şi 
anularea plăţii în cuantum de 105.838,64 lei, efectuată de către SC A.C..M Zarco SRL către creditorul Botoş M. I. și 
repunerea părţilor în situaţia anterioară efectuării plăţilor menţionate.  
Lichidatorul judiciar prin avocat a formulat și a depus la Tribunalul Caraș-Severin apelul împotriva Sentinţei civile nr. 
407/27.12.2018, pronunţată în dos. nr. 2718/115/2015/a3, de către Tribunalul Caraş – Severin, solicitând schimbarea în 
parte a hotărârii apelate cu consecinţa admiterii în totalitate a acţiunilor în anulare a actelor frauduloase formulate de 
către subscrisa. 
De asemenea, creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin a 
formulat apel împotriva Sentinţei civile nr. 407/27.12.2018, pronunţată în dos. nr. 2718/115/2015/a3, prin care a 
solicitat schimbarea în parte a hotărârii apelate cu consecința admiterii în totalitatea acțiunilor frauduloase formulate de 
către lichidatorul judiciar și admiterea în totalitate a cererii de intervenție accesorie formulată de către D.G.R.F.P. 
Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin. 
La primul termen de judecată a stabilit în data de 07.05.2019 a fost amânată judecarea cauzei la data de 18.06.2019 
pentru întregirea cadrului procesual al apelului. La termenul de judecată din 18.06.2019 se amână judecarea cauzei la 
data de 17.09.2019. 
Conform Încheierii ședinței publice din 18.06.2019, se va efectua adresă către pârâtele Botoș M. I. (în calitate de 
creditor și administrator special al SC ACM Zarco SRL) și Alupoie L. (în calitate de cesionar și contabil al debitoarei 
SC ACM Zarco SRL) să depună la dosar note scrise prin care să prezinte o situație explicită a debitelor achitate de 
cesionarii creanețelor ce formează obiect al acțiunii în anulare, cu indicarea titlurilor care au stat la baza plății acestora 
(contracte și facturi), precum și a bunurilor și serviciilor achiziționate astfel; totodată să depună la dosar o copie 
certificată a documentelor justificative care au stat la baza plății creanțelor.  
La termenul de judecată din data de 17.09.2019, se amână judecarea cauzei la data de 22.10.2019, pentru ca apelanta să 
fie în măsură să depună înscrisurile solicitate de instanță, respectiv note scrise prin care să prezinte o situație explicită a 
debitelor achitate de cesionarii creanțelor ce formează obiect al acțiunii în anulare, cu indicarea titlurilor care au stat la 
baza plății acestora (contracte și facturi), precum și a bunurilor și serviciilor achiziționate astfel; totodată să depună la 
dosar o copie certificată a documentelor justificative care au stat la baza plății creanțelor. 
La termenul din data de 22.10.2019, apelanta pârâtă Botoş M.I. a depus la dosarul cauzei un set de înscrisuri, constând 
în clarificări cu privire la contractele de cesiune creanţe, la care a anexat o serie de facturi, contracte, adrese, chitanţe şi 
extrase de cont. 
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Faţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către apelanta pârâtă Botoş M.I., raportat la volumul şi complexitatea 
documentelor şi informaţiilor furnizate şi pentru a da posibilitatea părţii adverse de a lua cunoştinţă de acestea şi de a 
formula apărări corespunzătoare, instanța a încuviințat cererea de amânare formulată de către reprezentantul subscrisei 
și a acordat termen la data de 19.11.2019. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei note scrise prin intermediul căreia a solicitat schimbarea în parte a 
hotărârii apelate cu consecinţa admiterii în totalitate a acţiunilor în acte frauduloase formulate de către subscrisa, având 
în vedere aspectele identificare urmare analizei analizei înscrisurilor depuse la dosarul cauzei de către apelanta pârâtă 
Botoș M. I. în data de 21.10.2019. La termenul de judecată din data de 19.11.2019, se amână judecarea cauzei la data de 
03.12.2019 pentru comunicarea notelor scrise depuse la dosar. 
III. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei. Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe 
piaţă a bunurilor mobile aflate în averea debitoarei prin organizarea unui număr de 20 şedinţe de licitaţie la preţul de 
evaluare din raportul de expertiză, conform Regulamentului de valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile 
Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, 
propus de către lichidatorul judiciar. 
De la data întocmirii ultimului raport de activitate au fost organizate următoarele ședințe de licitație: 
1. Licitația publică organizată în data de 12.11.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 16.10.2019.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1529/12.11.2019.   
2. Licitația publică organizată în data de 26.11.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 
• trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 16.10.2019.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 1769/26.11.2019.  
Lichidatorul judiciar va continua expunerea bunurilor mobile pe piață conform regulamentului de valorificare aprobat. 
IV. Referitor la valorificarea bunului imobil din averea debitoarei. În conformitate cu hotărârile Adunării Generale a 
Creditorilor societății A.C.M. Zarco SRL, pentru data de 25.05.2018, prin care a fost aprobat regulamentul de 
valorificare prin licitaţie publică a activului constând în bun imobil - spaţii de producţie şi birouri, situat în str. Şesul 
Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin, lichidatorul judiciar 
a procedat la expunerea pe piață a bunului imobil și organizarea de licitații publice. 
În cadrul licitaţiei publice din data de 11.09.2018 pentru valorificarea bunului imobil - spaţii de producţie şi birouri, 
situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin a 
fost declarat adjudecatar al bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. 
cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin, creditorul garantat SC Part - Truck Construct 
SRL. 
Prețul total oferit de adjudecatarul SC Part - Truck Construct SRL urma a fi achitat astfel: 
- 380.866,55 lei, prin compensarea creantei pe care creditorul ipotecar SC Part - Truck Construct SRL o detine 
impotriva debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL; 
- 14.493,45 lei, diferența dintre valoarea garanției și propria creanță, urmand a fi virata in contul unic de insolventa 
RO70CECECS0201RON0026372 deschis la CEC Bank, pe numele SC A.C.M. Zarco SRL în termen de 30 de zile de la 
data licitației. 
Contravaloarea cheltuielilor de procedură aferente prezentei tranzacţii urma să fie asigurată de adjudecatar în 
conformitate cu dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, urmând a fi virată în contul unic de 
insolvenţă RO70CECECS0201RON0026372 deschis la CEC Bank, pe numele SC A.C.M. Zarco SRL. 
În data de 05.10.2018 subscrisa SC A.C.M. Zarco SRL – prin lichidator judiciar a notificat adjudecatarul bunului imobil 
valorificat prin procesul verbal de licitație din data de 11.09.2018 cu privire la obligația de plată a sumei de 86.286,62 
lei, reprezentând cheltuieli de procedură în cuantum de 71.793,17 lei (cheltuieli directe în sumă de 29.043,32 lei și pro 
rata din totalul cheltuielilor indirecte în sumă de 57.243,30 lei) și diferența de preț dintre valoarea garanției și propria 
creanță, respectiv 14.493,45 lei.  
De asemenea, raportul de activitate privind cheltuielile de procedură suportate de către creditorul garantat al debitoarei 
SC A.C.M. Zarco SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență SPRL nr. 18969/10.10.2018.  
Creditorul SC Part-truck Construct SRL prin administrator Botoș M. I. a formulat cerere prin care a solicitat:  
1. Eșalonarea sumei de 86.286,62 lei pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, de la data aprobării cererii de către 
Adunarea creditorilor, urmând să acopere cheltuielile de procedură prorata pentru perioada menționată. 
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2. Convocarea Adunării creditorilor pentru aprobarea cererii de eșalonare.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Comitetului Creditorilor în data de 05.11.2018, la ora 12:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș cu următoarea ordine 
de zi: 
(1) Aprobarea solicitării formulate de către SC Part-Truck Construct SRL, în calitate de creditor garantat cu privire la 
plata cheltuielilor de procedură aferente bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, 
CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație 
publică din data de 11.09.2018. 
Conform Procesului-verbal al Adunării Comitetului Creditorilor nr. 1482/05.11.2018 publicat în BPI nr. 
21026/06.11.2018, Adunarea Comitetului Creditorilor întrunită în data de 05.11.2018 a hotărât: Aprobarea solicitării 
formulate de către SC Part-Truck Construct SRL, în calitate de creditor garantat cu privire la plata cheltuielilor de 
procedură aferente bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 
109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație publică din data de 
11.09.2018. 
Având în vedere că cheltuielile de procedură stabilite în sarcina creditorului garantat SC Part - Truck Construct SRL nu 
au fost achitate de către acesta în termenul aprobat prin hotărârea comitetului creditorilor din data de 05.11.2018 şi nici 
până la data prezentului raport, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea adjudecatarului cu privire la reluarea 
procedurilor în vederea expunerii pe piață a bunului imobil, conform regulamentului de valorificare. 
Creditorul garantat prin administrator Botoș M. I., a formulat o nouă cerere prin care a solicitat convocarea Adunării 
creditorilor în vederea aprobării prelungirii termenului de plată a cheltuielilor de procedură aflate în sarcina 
adjudecatarului bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, 
nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin - SC Part-Truck SRL - în conformitate cu dispozițiile art. 
159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, până la data de 01.12.2019. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor în data de 29.05.2019, la ora 13:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș cu următoarea ordine de zi: 
(1). Aprobarea solicitării de prelungire a termenului de plată a cheltuielilor de procedură aflate în sarcina 
adjudecatarului bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, 
nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin - SC Part-Truck SRL - în conformitate cu dispozițiile art. 
159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, până la data de 01.12.2019. 
Conform Procesului-verbal al Adunării Creditorilor nr. 593/29.05.2019 depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
10822/30.05.2019 şi afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la rubrica http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-A.C.M.-Zarco-SRL-din-29.05.2019-
ora-13.00.pdf, Adunarea Creditorilor întrunită în data de 29.05.2019 a hotărât: aprobarea solicitării de prelungire a 
termenului de plată a cheltuielilor de procedură aflate în sarcina adjudecatarului bunului imobil spaţii de producţie şi 
birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-
Severin - SC Part-Truck SRL - în conformitate cu dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, până la 
data de 01.12.2019. 
Creditorul garantat prin administrator Botoș M. I., a formulat o nouă cerere prin care a solicitat convocarea Adunării 
creditorilor în vederea aprobării prelungirii termenului de plată a cheltuielilor de procedură aflate în sarcina 
adjudecatarului bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, 
nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin - SC Part-Truck SRL - în conformitate cu dispozițiile art. 
159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, până la data de 31.12.2020.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 12.11.2019, cu următoarea 
ordine de zi: „(1) Aprobarea solicitării de prelungire a termenului de plată a cheltuielilor de procedură aflate în sarcina  
adjudecatarului bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, 
nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin - SC Part-Truck SRL - în conformitate cu dispozițiile art. 
159 alin. (1) pct. (1) din Legea nr. 85/2014, până la data de 31.12.2020.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL din data de 12.11.2019 a fost publicat 
în BPI nr. 20966/05.11.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/10/convocare-SC-ACM-Zarco-SRL2.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL s-au prezentat sau au comunicat punct 
de vedere următorii creditori: 
1. Banca Comercială Română SA, a transmis punctul de vedere scris prin e-mail, în data de 11.11.2019. 
2. DGRFP Timișoara – prin AJFP Caraș - Severin, a transmis punctul de vedere scris cu nr. 5613/06.11.2019, prin fax 
în data de 08.11.2019. 
3. SC Part-Truck Construct SRL în calitate de cesionar al creanței deținută de CEC Bank SA, a transmis punctul de 
vedere scris prin e-mail, în data de 10.11.2019. 
4. Botoș M. I., a transmis punctul de vedere scris prin e-mail, în data de 10.11.2019. 
Conform Procesului – verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1527/12.11.2019, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL convocată în data de 12.11.2019, la ora 13:00, a hotătât: 
1. Cu o majoritate de 61,961% din totalul masei credale (respectiv 68,012% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris)  Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL a aprobat 
solicitarea de prelungire a termenului de plată a cheltuielilor de procedură aflate în sarcina adjudecatarului bunului 
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imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-
722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin - SC Part-Truck SRL - în conformitate cu dispozițiile art. 159 alin. (1) pct. (1) 
din Legea nr. 85/2014, până la data de 31.12.2020. 
Procesul – verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1527/12.11.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 21576/13.11.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2015/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-A.C.M.-Zarco-SRL-din-data-de-
12.11.2019.pdf.  
Lichidatorul judiciar va actualiza cuantumul cheltuielilor de procedură calculat prorata, aflat în sarcina creditorului 
garantat Part - Truck Construct SRL, până la momentul efectuării transferului dreptului de proprietate al bunului imobil, 
respectiv data la care se va încheia contractul de vînzare – cumpărare în formă autentică. 
V. Referitor la sumele avansate de Consultant Insolvență SPRL în cadrul procedurii de insolvență a debitorului SC 
A.C.M. Zarco SRL. Subscrisa a avansat până în prezent suma de 5.681,82 lei, reprezentând cheltuieli în cadrul 
procedurii de insolvență a debitorului, astfel: Mențiuni cu privire la onorariul lichidatorului judiciar în cadrul procedurii 
de faliment al debitorului SC A.C.M. Zarco SRL până la data prezentului raport: retribuţie lichidator judiciar 1.500 
lei/lună, exclusiv TVA pentru perioada 01.04.2019-30.11.2019: 1.500 lei/lună + TVA * 8 luni = 14.280,00 lei.  
VI. Propuneri pentru perioada următoare, solicitări adresate judecătorului – sindic 
Având în vedere cele precizate anterior, solicităm respectuos onoratei instanțe să dipună un nou termen de judecată în 
vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei, soluționării dosarelor derivate în care debitorul este parte și 
continuarea procedurii de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


