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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1213 Data emiterii: 03.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 332/115/2018; Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Juca Petru. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Joi: 08:30 – 12:30, Vineri 08:30 - 10:30. 
3. Debitor: SC Ulpia Traiana Moc SRL, cod de identificare fiscală: 28218219; Sediul social: comuna Teregova, nr. 747, 
jud. Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/164/2011. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Ulpia Traiana Moc SRL. 
5. 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; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Ulpia Traiana Moc SRL, 
conform Sentinţei civile nr. 62/JS din data de 15.03.2018 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a Civilă, 
în dosarul nr. 332/115/2018, în temeiul art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Ulpia Traiana Moc SRL, astfel întocmit în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 332/115/2018 Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Juca Petru. 
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Ulpia Traiana Moc SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de activitate pri privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Ulpia Traiana Moc SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
11651/08.06.2018. Până în prezent nu au fost înregistrate contestații împotriva raportului de activitate. 
2. Referitor la răspunderea organelor de conducere ale debitorului. În urma analizării actelor și informațiilor din dosarul 
nr. 332/115/2018, și în urma analizării răspunsurilor furnizate de instituțiile abilitate cu privire la bunurile deținute de 
către debitoare și cu privire la activitatea acesteia înaintea deschiderii procedurii prevăzută de Legea nr. 85/2014, s-a 
constatat faptul că d-nul Cojocariu T., în calitate de administrator social al debitoarei, se face vinovat de aducera 
societății în stare de insolvență. Lichidatorul judiciar a formulat și înaintat cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social Cojocariu T., fiind îndeplinite prevederile art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014.  
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 332/115/2018/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 
13.09.2018. Urmare a comunicării întâmpinării formulate de administratorul social Cojocariu T. de către Tribunalul 
Caraș-Severin în data de 12.07.2018, respectiv a analizei documentelor financiar-contabile anexate de către 
administratorul social Răspunsului la adresa nr. 669/31.05.2018, lichidatorul judiciar a depus la dosar 
Precizarea/completarea acțiunii prin intermediul căreia a modificat acțiunea inițială, păstrând în totalitate petitele 
formulate inițial, și a completat această acțiune cu aspecte care atrag incidența disp. art. 169 alin. (1) lit. g) și h) din 
Legea nr. 85/2014, solicitând onoratei instanțe să dispună admiterea cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
social Cojocariu T. și obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 194.331,30 lei reprezentând 
pasivul societăţii. La termenul de judecată din data de 13.09.2018, cauza se amână pentru următorul termen de judecată 
stabilit în data de 11.10.2018, în vederea formulării întâmpinării de către pârât, raportat la faptul că în şedinţă publică i 
s-a înmânat un exemplar din completarea de acţiune formulată de subscrisa reclamantă. 
3. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 192,18 lei, astfel:  

Nr. crt.  Denumire furnizor Nr. şi data document Suma Observaţii 

1 SC Olimpiq Media SRL PBL 2229/30.03.2018 43,98 lei 
publicare notificare deschiderea procedurii simplificate de 
insovlenţă în ziarul cotidian Evenimentul zilei 30.03.2018 

2 C.N. Poşta Română SA DIV00016582/27.03.2018 65,70 lei 
comunicare notificări deschidere procedură cf. Borderou din 

27.03.2018 

3 C.N. Poşta Română SA DIV00016813/28.03.2018 7,30 lei 
comunicare adresa Direcția de Evidență a Persoanelor Caraș-

Severin 
4 C.N. Poşta Română SA DIV00018471/05.04.2018 7,30 lei comunicare acte de procedură Tribunalul Caraș-Severin 
5 C.N. Poşta Română SA DIV00018469/05.04.2018 6,30 lei comunicare notificare administrator social Cojocariu T. 
6 C.N. Poşta Română SA DIV00019649/16.04.2018 6,30 lei comunicare notificare bancă BRD Group Societe Generale 
7 C.N. Poşta Română SA DIV00020201/18.04.2018 7,30 lei comunicare adresa Direcția de Evindeță a Persoanelor Timiș 
8 C.N. Poşta Română SA DIV00024632/14.05.2018 7,80 lei comunicare acte de procedură Tribunalul Caraș-Severin 
9 C.N. Poşta Română SA DIV00024636/14.05.2018 7,30 lei comunicare adresa Direcția de Evindeță a Persoanelor Timiș 
10 C.N. Poşta Română SA DIV00025572/18.05.2018 9,40 lei comunicare acte de procedură Tribunalul Caraș-Severin 
11 C.N. Poşta Română SA DIV00027776/31.05.2018 6,30 lei comunicare notificare administrator social Cojocariu T. 
12 C.N. Poşta Română SA DIV00028638/06.06.2018 9,40 lei Comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
13 C.N. Poşta Română SA DIV00029387/11.06.2018 7,80 lei Comunicare documente Instituția Prefectului Caraș-Severin 

Total Cheltuieli 192,18 lei  
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4. Referitor la Hotărârea creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin nr. 270/09.07.2018. 
Lichidatorul judiciar a luat cunoștință de Hotărârea creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13865/11.07.2018, prin care infirmă lichidatorul judiciar provizoriu 
Consultant Insolvență SPRL desemnat de instanța de judecată. Urmare selecției practicienilor în insolvență din ofertele 
depuse organizată de Comisia de selecție a practicienilor, creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin a 
solicitat numirea în calitate de lichidator judiciar în dosarul nr. 332/115/2018 a practicianului în insolvență Licev Grup 
SRL.  
5. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la 
procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului Consultant Insolvenţă SPRL și a sumelor avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură de 192,18 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


