
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 575 Din data de 19.02.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1212/96/2019; Tribunal Harghita, Secţia a II-a Civilă.; Judecător sindic: Vâga 

Sonia 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Miercurea Ciuc, Str. Szasz, nr. 6, cod 530132, jud. Harghita. 

3.1. Debitor: SC Pemicam Trans SRL, cod de identificare fiscală: 29531167; Sediul social: loc. Miercurea Ciuc, str. 

Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita; Număr de ordine în registrul comerţului J19/9/2012. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 

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 SC Pemicam Trans SRL, 

conform Hotărârii nr. 1829/19.12.2019 pronunțată în dosarul nr. 1212/96/2019 de către Tribunalul Harghita, Secţia a II 

- a Civilă,  în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului 

de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

privind debitorul SC Pemicam Trans SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Pemicam Trans SRL 

Număr dosar 1212/96/2019, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Vâga Sonia 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Pemicam Trans SRL 

1. Referitor la disp. art. 70 alin. (1) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Harghita, creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Brașov – 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita a solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotriva 

debitorului SC Pemicam Trans SRL. 

Prin Sentința nr. 1829/2019 din data de 19.12.2019 pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 1212/96/2019, este 

admisă cererea formulată de creditorul D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. 

Revoluției din Decembrie, nr. 20, jud. Harghita, împotriva debitoarei SC PEMICAM TRANS SRL cu sediul în 

localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, CUI 29531167, înregistrată în Registrul 

Comerţului sub nr. J19/9/2012. 

În temeiul art. 45 lit. d) din Legea nr. 85/2014, este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL. 

Prin Sentința nr. 1829/2019 din data de 19.12.2019 pronunțată de Tribunalul Harghita au fost fixate următoarele 

termene: 

-Termenul limită pentru depunerea creanțelor – 02.02.2020; 

-Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 

12.02.2020; 

-Termenul limită pentru definitivarea tabelului definitiv al creanțelor – 08.03.2020; 

-Termenul de judecată în cauză pentru data de 27.02.2020. 

2. Referitor la disp. art. 39, art. 64 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  

Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 39, art. 64, respectiv art. 99 din Legea nr. 

85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

- a comunicat debitorului SC Pemicam Trans SRL la sediul din localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, 

jud. Harghita, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 43/08.01.2020, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire; 

- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Pemicam Trans SRL 

către asociații Moraru P. și Moraru M., la sediul debitorului. 

- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, 

cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 
Nr. Destinatar Adresa 

1 Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc, P-ța. Cetății, nr. 1, jud. Harghita 

2 Direcția Regională Vamală Miercurea-Ciuc  Str. Brasovului, nr.114/A, Loc. Miercurea Ciuc, Jud. Harghita  
3 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 

4 D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Harghita Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre, nr. 6, jud. Harghita 

Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Pemicam Trans SRL a fost 

publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 144/07.01.2020 precum şi în cotidianul Național din data de 

07.01.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Harghita notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței prin fax, în vederea 

efectuării mențiunilor necesare. 

În temeiul art. 39 din Legea 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la deschiderea unui cont unic de insolvență la 

Libra Internet Bank, cont din care se vor suporta toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea 85/2014. 



Astfel, lichidatorul judiciar a transferat în contul unic de insolvență lichiditățile aflate în contul deschis la Trezoreria 

Mun. Miercurea-Ciuc, respectiv suma de 12.067,61 RON. 

3.Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și asociații Moraru M. și Moraru P., prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data 

de 14.02.2020, ora 12:00.  

Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 511/14.02.2020, lichidatorul judiciar a identificat următoarele bunuri în 

averea debitoarei: 

- drujbă debitare produse metalice (defectă); 

- documente contabile; 

- act constitutiv; 

- ștampile societate, conform proces verbal de predare – primire nr. 512 din 14.02.2020. 

Conform disp. art. 93 și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, inventarul bunurilor debitoarei se va face și după 

obținerea situațiilor scrise privind bunurile din averea debitoarei. În cazul în care lichidatorul judiciar nu identifică 

niciun bun, inventarul se încheie pe baza comunicărilor scrise transmise de autoritățile relevante.  

4. Referitor la situația financiară a debitoarei 

Reprezentanţii SC Pemicam Trans SRL, notificați prin intermediul adreselor nr. 43, nr. 44 și nr. 45 din 08.01.2020 

transmise prin poștă cu confirmare de primire,  au răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în sensul că au furnizat 

informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014, ulterior datei de 28.01.2020, respectiv ulterior 

depunerii Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 

Pemicam Trans SRL.  

Astfel, prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare a fost efectuată exclusiv pe baza datelor publicate pe site-

ul www.mfinante.ro. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații a fost 

31.07.2019.  

Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Pemicam Trans SRL nu figurează în lista 

contribuabilor inactivi, conform interogare 445923401 din 28.01.2020. 

Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 

debitoarei SC Pemicam Trans SRL a fost anulată în data de 01.08.2019, anularea fiind efectuată din oficiu, potrivit 

dispozitiilor art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Conform Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, SC Pemicam Trans SRL figurează 

înregistrată începând cu data de 27.12.2012. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018 societatea debitoare prezintă 

următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori la 31.12.2018 

Total active imobilizate 3.663 lei 

Total active circulante, din care: 83.230 lei 

- stocuri 0 lei 

- creanţe : 47.539 lei 

- casa şi conturi la bănci: 35.691 lei 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 

TOTAL ACTIV 86.893 lei 

CAPITALURI – TOTAL, din care: -63.019 lei 

Capital subscris vărsat:  200 lei 

Total datorii: 149.912 lei 

Venituri înregistrate în avans:0 lei 

TOTAL PASIV: 86.893 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2018 debitoarea a 

efectuat activități economice, respectiv a înregistrat cheltuieli în sumă de 124.325 lei și venituri în sumă de 117.205 lei, 

rezultând o pierdere netă de 8.292 lei. 

Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Harghita în cererea de deschidere a 

procedurii, debitoarea SC Pemicam Trans SRL înregistrează datorii față de bugetul statului, neachitate în termenele 

legale, în sumă totală de 375.965 lei, compusă din 247.819 lei debite, 83.099 lei dobânzi și 45.047 lei penalități de 

întârziere.  

5. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 

În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi 

împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Pemicam Trans SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, 

afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-

privind-cauzele-art-97-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf. 

Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 1765/28.01.2020. 

De asemenea, lichidatorul judiciar s-a conformat dispozițiilor instanței și a transmis o copie a Raportului privind 

cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Pemicam Trans SRL către: 

-Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, B-dul. Timişoarei nr.24, 

Cod poştal 530212, orchr@hr.onrc.ro; 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-privind-cauzele-art-97-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-privind-cauzele-art-97-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf
mailto:orchr@hr.onrc.ro


- SC PEMICAM TRANS SRL, cu sediul în localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita. 

Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Pemicam Trans SRL, 

se reține faptul că în data de 30.09.2015 a fost numit în funcția de administrator social al debitoarei dl. Moraru P., cu o 

durată a mandatului de 25 ani, care va răspunde pentru actele semnate și faptele săvârșite în perioada deținerii calității 

de administrator conform actului constitutiv.  

Anterior acestei date, administratorii societății debitoare au fost ambii asociați, respectiv  Moraru P. și Moraru M., data 

numirii 06.01.2012, durata mandatului nelimitată, având puteri conform actului constitutiv. 

Conform Constatatorului nr. 18998/08.01.2020 emis de ONRC, asociații fondatori ai societății au fost: 

-Persoana fizică, Moraru P., în calitate de asociat, deținând 100,00 lei, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50% 

din capitalul social al societății și o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50,00%/50,00%; 

-Persoana fizică, Moraru M., în calitate de asociat, deținând 100,00 lei, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 

50% din capitalul social al societății și o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50,00%/50,00%. 

Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5847/14.10.2015, conform hotărârii nr. 1 din 

data de 30.09.2015 a Adunării Generale a Asociaților, legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al societății, 

conform Procesului verbal nr. 1 din data de 30.09.2015, a hotărât: 

- Revocarea din funcția de administrator a doamnei Moraru M. 

Ca urmare a modificărilor intervenite, societatea urma să fie administrată și reprezentată cu puteri depline, pe o perioadă 

de 25 de ani de către Moraru P., care va răspunde pentru actele semnate și faptele săvârșite în perioada deținerii calității 

de administrator. 

Lichidatorul judiciar a procedat la retransmiterea notificărilor către actualul administrator și către asociații debitoarei cu 

privire la predarea de urgență a tuturor bunurilor din averea debitoarei și a tuturor documentelor financiar-contabile. 

Ulterior depunerii la dosarul cauzei a Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului 

SC PEMICAM TRANS SRL, urmare transmiterii notificărilor, asociatul / fostul administrator societar al SC Pemicam 

Trans SRL a transmis lichidatorului judiciar următoarele înscrisuri: 

- balanță verificare decembrie 2019; 

- registrul imobilizărilor decembrie 2019; 

- situație financiară anuală 2018; 

- situație financiară anuală 2017; 

-  balanță verificare decembrie 2018; 

-  balanță verificare decembrie 2017. 

 Ulterior efectuării analizei documentelor, suplimentar, lichidatorul judiciar a solicitat transmiterea bazei de date 

electronică a societății debitoare PEMICAM TRANS SRL, fișele de cont analitice aferente perioadei 2016 - 2019, 

pentru următoarele conturi identificate în balanțele contabile deja transmise de dvs.: 167, 2133, 214, 401, 409, 411 

(4111), 455 (4551), 5121, 5311, 6583, 7583, precum și registrele jurnal pe aceeași perioadă. 

De asemenea, au fost solicitate și transmise de către SC Pemicam Trans SRL prin asociat și fost administrator societar 

Raportul de inspecție fiscală întocmit de către DGRFP Brașov prin AJFP Harghita nr. F-HR 97 din 17.05.2019. 

Din cuprinsul raportului menționat anterior se desprind următoarele: 

- conform balanțelor de verificare prezentate de , la 31.12.2018 contribuabilul are sume ridicate de către asociați  în 

sumă de 395.052 lei, care sunt înregistrate în soldul creditor al contului 4551 – Acționari conturi curente, cu minus 

395.052 lei; 

- conform reglementărilor contabile, contul 4551 – Acționari conturi curente fiind un cont de pasiv, trebuie să aibă un 

sold creditor, în care să fie reflectate sumele datorate de societate asociaților; 

- prin faptul că sumele plătite asociaților (rulaj debitor) au fost mai mari decât sumele depuse de asociați în firmă, soldul 

creditor al contului 4551 este cu valoare negativă; 

- din jurnalele de casă și din jurnalele de bancă s-a constatat faptul că contravaloarea facturilor emise către beneficiarii 

serviciilor prestate a fost încasată în conturile curente ale societății, majoritatea sumelor fiind transferate în aceeași zi în 

conturile de card și ridicate în numerar; 

- mișcările între conturi, depunerile și retragerile numerar, au fost evidențiate în corelație cu contul 4551; 

- cu privire la sumele ridicate de către asociați în perioada 01.01.2014 – 30.09.2015, care nu au fost depuse în casieria 

societății și nu au fost utilizate pentru plata furnizorilor, s-a ajuns la concluzia că au fost utilizate în folosul personal al 

asociaților, motiv pentru care aceste sume din punct de vedere fiscal se încadrează la dividende, pentru care 

contribuabilul avea obligația să declare și să plătească impozit pe dividende așa cum prevede art. 67 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere faptul că în perioada verificată nu au fost repartizate și distribuite dividende, a faptului că 

administratorul nu a putut justifica cu documente necesitatea retragerii din societate a sumelor ridicate din bancă, 

rezultă că soldul sumei negative de 395.052 lei, înregistrat în creditul contului 4551 – Asociați / Acționari conturi 

curente, a fost utilizat în folosul personal al asociaților. 

Astfel, organele de inspecție fiscală au stabilit suplimentar pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2018, o bază impozabilă 

a Impozitului pe dividende distribuite persoanelor fizice în cuantum de 427.663 lei și un impozit de 68.426 lei. 

6. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 

În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Național şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării 

privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului SC Pemicam Trans SRL, au fost înregistrate la 

dosarul de insolvenţă un număr de 3 declarații de creanță, astfel că, în temeiul prevederilor art. 105 din Legea nr. 

85/2014: „Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanțelor 



constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii.", lichidatorul judiciar a 

procedat la verificarea declaraţiilor de creanţă,  

Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 

debitoarei SC Pemicam Trans SRL, respectiv a înscris creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 

Brașov-Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita cu o creanţă  în sumă de 375.965 lei, reprezentând 

obligații restante la bugetul general consolidat datorate de către societatea debitoare la data deschiderii procedurii 

simplificate a insolvenței, conform Situației obligațiilor restante pentru întocmirea declarației de creanțe nr. 

340/08.01.2020. 

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor depuse împotriva averii 

debitorului SC Pemicam Trans SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 2939/12.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Raport-de-analiza-a-creantelor-formulate-impotriva-

averii-debitorului-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf  

Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Pemicam Trans SRL a fost depus la dosarul 

cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2839/11.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 

link-ul:  

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-

debitorului-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf  

Până la data prezentului raport nu s-au formulat contestații la Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii 

debitorului SC Pemicam Trans SRL. 

7. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  

Având în vedere dispozițiile Sentinței civile nr. 1829 din 19.12.2019 pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 

1212/96/2019, lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, publicând o convocare 

pentru prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul debitoarei – în localitatea Miercurea Ciuc, 

str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, în data de 14.02.2020, ora 11:00, conform dispozițiilor judecătorului-sindic; 

având ordinea de zi: 

(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014 și a situației financiare a debitorului 

SC Pemicam Trans SRL. 

(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit  în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014.  

(3).Desemnarea comitetului creditorilor. 

(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Pemicam Trans SRL. 

(5).Prezentarea ofertei de preluare a poziției de lichidator judiciar a SCP Consultant Insolvență SPRL. 

(6).Confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar. 

(7).Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar..” 

La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pemicam Trans SRL au comunicat puncte de vedere 

următorii creditori: 

1. D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Harghita – creditor ce deține un procent de 97,748% (creanță bugetară) din totalul 

creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii debitorului SC PEMICAM TRANS SRL 

publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020, a transmis punct de vedere nr. 2620/13.02.2020 prin fax în data de 14.02.2020. 

Conform Procesului-verbal nr. 509/14.02.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Pemicam Trans SRL 

din data de 14.02.2020 a hotărât: 

1.Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020  (respectiv un procent de 100,00% din 

totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor nu s-a 

pronunțat cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, urmând a exprima un punct de vedere ulterior. 

.2Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020  (respectiv un procent de 100,00% din 

totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor nu s-a 

pronunțat cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, urmând a exprima un punct de vedere ulterior. 

3.Având în vedere numărul mic de creditori înscriși în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020, nu se impune constituirea unui comitet al 

creditorilor, atribuțiile acestuia fiind exercitate de adunarea creditorilor. 

4.Având în vedere numărul mic de creditori înscriși în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020, nu se impune constituirea unui comitet al 

creditorilor, atribuțiile acestuia fiind exercitate de adunarea creditorilor 

5.Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020 (respectiv un procent de 100,00% din 

totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor nu s-a 

pronunțat cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

6.Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020  (respectiv un procent de 100,00% din 

totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat 

lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL. 

7.Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020  (respectiv un procent de 100,00% din 



totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a stabilit un 

onorariu în cuantum de 4.000 lei pentru toată durata procedurii. 

Procesul-verbal nr. 509/14.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 

nr. 3151/14.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2019/09/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Pemicam-Trans-SRL-din-data-de-

14.02.2020.pdf  

8. Referitor la identificarea bunurilor existente în averea debitorului 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018 societatea debitoare 

înregistrează următoarele bunuri: 
Denumire indicatori 31.12.2018 

Total active imobilizate 3.663 lei 

Total active circulante, din care: 83.230 lei 

- stocuri 0 lei 

- creanţe 47.539 lei 

- casa şi conturi la bănci 35.691 lei 

Astfel, lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire notificarea nr. 46/08.01.2020 prin care a 

solicitat Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, să comunice subscrisei dacă societatea Pemicam Trans SRL figurează 

în evidențele fiscale ale Primăriei Miercurea-Ciuc cu bunuri impozabile. 

Prin adresa nr. 508/ 07.02.2020, Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a comunicat următoarele:  

-Societatea nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Miercurea-Ciuc cu bunuri mobile și/sau imobile. 

Subscrisa a transmis a transmis adresa nr. 52/08.01.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita, 

prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale 

documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de funciară. 

Conform certificatelor emise de către B.C.P.I. Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Toplița și Miercurea-Ciuc societatea 

debitoare nu figurează cu bunuri în evidența Birourilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

De asemenea lichidatorul judiciar a transmis adresa către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Harghita, prin care am solicitat să comunice copii 

documente / înscrisuri (facturi, contracte de vânzare – cumpărare, etc) prin intermediul cărora debitorul SC PEMICAM 

TRANS SRL a înstrăinat bunurile mobile de natura mijloacelor de transport aflate în patrimoniul societății, în perioada 

2016 – 2019, precum și proprietarii actuali ai mijloacelor de transport menționate anterior. 

9. Referitor la dispozițiile art. 52 și art. 53 alin. (1) din Legea 85/2014 

Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 1829 din 

data de 19.12.2019 pronunțată de Tribunalul Harghita, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1212/96/2019, lichidatorul 

judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților SC Pemicam Trans SRL în data de 14.02.2020, ora 

10:00, la sediul debitoarei din localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, în vederea 

desemnării administratorului special al societății Pemicam Trans SRL. 

Conform Procesului-verbal nr. 508/14.02.2020 al Adunării Generale a Asociaților SC Pemicam Trans SRL, la ședința 

adunării asociaților s-a prezentat asociatul Moraru M.. Astfel, președintele de ședință - practician în insolvență ec. 

Popescu Emil, asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că Adunarea Generală a 

Asociaților SC Pemicam Trans SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare la 

valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a întrunit 

cvorumul prevăzut de lege. 

În conformitate cu disp. art. 53 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, pentru soluționarea acțiunilor prevăzute la art. 117-

122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre 

organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de 

către judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților. 

10. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum 

de 1.417,07 lei, din care 417,07 lei nerecuperate, astfel:  
Nr Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV0000769 09.01.2020 49,70 lei 

comunicarea notificării privind deschiderea 

procedurii simplificate a insolvenței către 
creditori, debitor, asociați  

2 C.N. Poșta Română SA DIV00001285 28.01.2020 10,70 lei Notificare debitor 

3 SC Olimpiq Media SRL  PBL 16036 07.01.2020 39,60 lei 

publicare notificare privind deschiderea 

procedurii simplificate de insolvență în ziarul 

Naional din 07.01.2020 

4 
Oficiul Național al Registrului 
Comerțului  

RC19/D0172750 08.01.2020 20,00 lei furnizare informații despre debitor 

5 OMV Petrom Marketing SRL 290 13.02.2020 338,95 lei 
alimentare combustibil deplasare Miercurea-

Ciuc pentru inventariere 

6 SC General Hotel Group SRL FF 241582 14.02.2020 487,12 lei 
alimentare combustibil deplasare Miercurea-

Ciuc pentru inventariere 

7 OMV Petrom Marketing SRL 213 15.02.2020 311,00 lei 
alimentare combustibil deplasare Miercurea-

Ciuc pentru inventariere 

8 Diurna 2 zile 1 15.02.2020 160,00 lei 
diurnă 2 zile pentru deplasare Miercurea-Ciuc 
- inventariere, AGA, AGC 



 Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de 

insolvență 
1.417,07 lei  

11. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 

Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 

din data de 14.02.2020 este de 4.000 lei pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC Pemicam Trans SRL. 

Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 

12. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 

procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Pemicam Trans SRL, întocmirea tabelului definitiv creanțe, 

convocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea exprimării unei opinii cu privire la oportunitatea formulării 

cererii de antrenare a răspunderii administratorilor societari Moraru P. și Moraru P.  în temeiul art. 169 din Legea nr. 

85/2014, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 

85/2014. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


