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Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 89 Data emiterii: 30.01.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4397/30/2018; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Oana Sanda 
Avramescu 
2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256/448.044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9:00-12:00. 
3. Debitor: Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, cod de identificare fiscală: 32639445; Sediul social: Timișoara, 
bd. Iuliu Maniu, nr. 43, SAD 3, jud. Timiș; F35/19/2014 
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; 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: Gall Zoltan Mihail 
Întreprindere Individuală, conform Încheierii nr. 1072 din data de 03.10.2018 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a 
II - a Civilă, în dosarul nr. 4397/30/2018, în temeiul art. 51 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 comunică: Procesul-verbal 
al Adunării Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală din data de 30.01.2019, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, prin lichidator judiciar. 
Proces-verbal al Adunării Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală din 

data de 30.01.2019 
Număr dosar 4397/30/2018, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic: Oana Sanda Avramescu 
Temei juridic: art. 106 şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 
Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub numărul: RFO II-0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, 
reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al  debitorului Gall Zoltan 
Mihail Întreprindere Individuală – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu  sediul în Mun. Timișoara, bd. Iuliu Maniu, 
nr. 43, SAD 3, jud. Timiș, F35/19/2014, şi CUI 32639445, desemnat prin Încheierea nr. 1072/03.10.2018 pronunțată în 
dosarul nr. 4397/30/2018 de către Tribunalul Timiș,  
având în vedere următoarele: 
- Convocatorul Adunării Comitetului Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
1378/22.01.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la link-ul http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/10/Convocare-Comitet-Creditori-Gall-Zoltan-Mihail-Intreprindere-Individuala-
in-data-de-30.01.2019.pdf, în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență, a convocat Adunarea Comitetului Creditorilor Debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere 
Individuală pentru data de 30.01.2019, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 
4, ap. 14, jud. Timiş. 
Ordinea de zi a Adunării Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală: 
(1). Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a dl. Gall Z. 
M. pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
(2). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din 
Codul Penal și spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Comitetului Creditorilor: Şedinţa Adunării Comitetului Creditorilor este prezidată de 
către practicianul în insolvență ec. Popescu G. asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL. Conform disp. art. 
51 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Comitetul creditorilor se întruneşte ori de câte ori este necesar, la cererea 
administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, ori la cererea oricărui membru al comitetului 
creditorilor. Comunicarea şi votul se vor putea efectua prin orice mijloc care asigură transmiterea textului şi 
confirmarea primirii acestuia”. Conform disp. art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014: „Deciziile comitetului creditorilor se 
iau cu majoritatea simpla din totalul numarului de membri ai acestuia.” 
Participare: La şedinţa Adunării Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală au 
comunicat puncte de vedere în scris următorii creditori, membri ai comitetului creditorilor: 
1. Hugyez L., membru al comitetului creditorilor a transmis punct de vedere prin poșta electronică, în data de 
28.01.2019; 
2. Giurgiu E. D., membru al comitetului creditorilor a transmis punct de vedere prin poșta electronică, în data de 
28.01.2019. 
Cvorum: La Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului au transmis puncte de vedere 2 (doi) creditori membri ai 
Comitetului Creditorilor din totalul de 3 (trei) creditori membri. Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Comitetului 
Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile imperative instituite de disp. art. 51 alin. (4) din Legea nr. 
85/2014, deciziile Comitetului Creditorilor luându-se cu majoritatea simplă din totalul membrilor acestora. Nefiind 
obiecţiuni cu privire la legalitatea convocării şi ordinea de zi, se constată că Adunarea Comitetului Creditorilor 
debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală din data de 30.01.2019 este legal constituită, drept pentru care 
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se declară deschisă şedinţa adunării comitetului creditorilor, trecându-se la prezentarea şi votarea ordinii de zi a 
şedinţei. 
Discutarea ordinii de zi:  
Punctul 1 al ordinii de zi: Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii 
patrimoniale a dl. Gall Z. M. pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
Membrii Comitetului creditorilor au votat astfel: 
1. Hugyez L., membru al comitetului creditorilor a comunicat următorul punct de vedere: „Mandatez lichidatorul 
judiciar în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a dl. Gall Z. M. pentru faptele care atrag 
incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014.” 
2. Giurgiu E. D., membru al comitetului creditorilor a comunicat următorul punct de vedere: „Mandatez lichidatorul 
judiciar în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a dl. Gall Z. M. pentru faptele care atrag 
incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014.” 
Concluzii: Lichidatorul judiciar constată faptul că s-au transmis puncte de vedere de către 2 (doi) creditori membri ai 
Comitetului Creditorilor din totalul de 3 (trei) creditori membri, fiind respectate prevederile art. 51 alin. (4) din Legea 
85/2014. Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală mandatează 
lichidatorul judiciar în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a dl. Gall Z. M. pentru faptele 
care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
Discutarea ordinii de zi: Punctul 2 al ordinii de zi: Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale 
împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 
656/2002. 
Membrii Comitetului creditorilor au votat astfel: 
1. Hugyez L., membru al comitetului creditorilor a comunicat următorul punct de vedere: „Mandatez lichidatorul 
judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și 
pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și spălare de 
bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002.” 
2. Giurgiu E. D., membru al comitetului creditorilor a comunicat următorul punct de vedere: „Mandatez lichidatorul 
judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și 
pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și spălare de 
bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002.” 
Concluzii: Lichidatorul judiciar constată faptul că s-au transmis puncte de vedere de către 2 (doi) creditori membri ai 
Comitetului Creditorilor din totalul de 3 (trei) creditori membri, fiind respectate prevederile art. 51 alin. (4) din Legea 
85/2014. Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală mandatează 
lichidatorul judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea infracțiunilor 
prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și 
spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002. 
Hotărâri: Având în vedere faptul că sunt îndeplinite disp. art. 51 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, Adunarea Comitetului 
Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală, a hotărât următoarele: 
1. Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală mandatează lichidatorul 
judiciar în vederea formulării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a dl. Gall Z. M. pentru faptele care atrag 
incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
2. Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului Gall Zoltan Mihail Întreprindere Individuală mandatează lichidatorul 
judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Gall Z. M. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și 
pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și spălare de 
bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G. 
 
 


