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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 408 din data de 06.02.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3512/115/2016; Tribunal Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 

Roiescu Claudia. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Resița, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraș Severin; Programul arhivei/registraturii 

instanţei: 0900 - 1300; 

3. Debitor: SC Pema Ovin SRL, cod de identificare fiscală: 28023330; Sediul social: Ciortea, nr. 26, judeţul Caraș 

Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/69/2011. 

4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii SC Pema Ovin 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; nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. 

Popescu George. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Pema Ovin SRL, conform 

Sentinței civile nr. 397/JS din data de 08.12.2016 pronunţată de Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II - a Civilă, în 

dosarul nr. 3512/115/2016, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, comunică: raport de activitate cu privire la ordinea 

de zi a adunării creditorilor debitoarei  SC PEMA OVIN SRL din data de 14.02.2020, astfel întocmit, în anexă, în 

număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a adunării creditorilor debitoarei  SC PEMA OVIN SRL 

 din data de 14.02.2020 

Număr dosar 3512/115/2016, Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Roiescu Claudia. 

Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Pema Ovin SRL 

Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 

(1).Prezentarea situației dosarului penal nr. 192/P/2017 și a demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar.  

(2).Avansarea de sume necesare continuării demersurilor judiciare în vederea formulării căii de atac împotriva 

Ordonanței din data de 12.11.2019, dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în dosarul penal 

192/P/2017, menținută de prim-procuror prin intermediul Ordonanței din 14.01.2020, prin care s-a dispus respingerea 

plângerii formulate de SC Pema Ovin SRL prin lichidator judiciar împotriva administratorului statutar al societății 

Pema Ovin SRL. 

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

(1).Prezentarea situației dosarului penal nr. 192/P/2017 și a demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar.  

Referitor la demersurile efectuate de către administratorul / lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de insolvență, 

reiterăm următoarele aspecte: 

-Prin intermediul Sentinţei civile nr. 267/JS/20.07.2016 pronunțată în dosarul nr. 3512/115/2016 de către Tribunalul 

Caraș - Severin, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Pema Ovin SRL  - în 

insolvență, cu  sediul social în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraș-Severin, înregistrată la ORC sub nr. 

J11/69/2011, CUI RO28023330, respectiv a fost desemnat în calitate de administrator judiciar al debitorului SCP 

Consultant Insolvență SPRL; 

-În temeiul disp. art. 101 alin. (1) din Legea 85/2014, a procedat la notificarea debitorului și administratorului social 

privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC Pema Ovin SRL, în data de 06.09.2016, la sediul debitorului SC 

Pema Ovin SRL situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraș-Severin; 

-administratorul social al debitorului Pema Ovin SRL, dl. Culărea M., nu s-a prezentat la această dată pentru 

participarea la efectuarea inventarierii bunurilor, administratorul judiciar fiind astfel în imposibilitate de a pătrunde în 

incinta imobilului, pentru a inventaria și alte bunuri care ar putea exista în patrimobiul SC Pema Ovin SRL, respectiv 

stocuri (produs animalier 2420 capete ovine) cu valoarea contabilă de 1.112.751 lei; 

-prin intermediul Sentinţei civile nr. 397/JS/08.12.2016 pronunțată în dosarul nr. 3512/115/2016 de către Tribunalul 

Caraș - Severin, în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. D raportat la art. 98 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus 

începerea procedurii generale a falimentului împotriva debitorului SC Pema Ovin SRL  - în faliment, in bankruptcy, en 

faillite, respectiv în temeiul disp. art. 145 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 85/2014 s-a desemnat în calitate de lichidator 

judiciar al debitorului, practicianul în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL; 

-lichidatorul judiciar a notificat debitorul SC Pema Ovin SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, recepționată în data de 03.01.2017 și pe dl. Culărea M., recepționată în data de  03.01.2017, cu privire la 

următoarele aspecte: 

-trecerea SC Pema Ovin SRL în procedura generală de faliment, 

-respectarea disp. art. 82 din Legea 85/2014, 

-predarea către lichidatorul judiciar: a tuturor bunurilor aflate în averea debitoarei, a listei actelor şi operaţiunilor 

efectuate după deschiderea procedurii, a listei creditorilor societății Pema Ovin SRL, împreună cu sediul și alte date de 

contact (fax, e-mail), a listei debitorilor societății Pema Ovin SRL, împreună cu sediul și alte date de contact (fax, e-

mail), a sumei aflată în casieria societății debitoare, 
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-convocarea în vederea efectuării procedurilor de inventariere a bunurilor din averea SC Pema Ovin SRL, cf. disp. art. 

151, art. 152, art. 153 și urm. din Legea nr. 85/2014, pentru data de 19.01.2017. 

- administratorul debitoarei – dl. Culărea M. – a înțeles să nu se  prezinte în data de 19.01.2017 în vederea efectuării 

inventarierii bunurilor; 

- lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea d-lui Culărea M. pentru data de 23.02.2017 prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire, primită în data de 16.02.2017, în vederea efectuării inventarierii; 

- dl. Culărea M. nu s-a prezentat la derularea procedurii de inventariere, lichidatorul judiciar aflat la sediul debitoarei, a 

fotografiat imobilele care figurează în patrimoniul societății, cf. informațiilor deținute, și a întocmit Procesul-verbal de 

inventariere nr. 216/23.02.2017; 

- Lichidatorul judiciar a solicitat parchetului dispunerea măsurilor legale pentru permiterea accesului în incinta fermei  

de ovine din comuna Buciumeni, jud. Vâlcea, unde se află următoarele bunuri mobile: 

- Remorcă marca Adige având nr. de înmatriculare CS-16-SUS; 

- Autoutilitara Scania având nr. de înmatriculare CS-15-SUS, în vederea recuperării acestora.  

Până la data prezentului raport nu s-a primit niciun răspuns. Lichidatorul judiciar va reveni cu solicitarea formulată 

anterior 

-În urma solicitărilor lichidatorului judiciar, Primăria Comunei Vrani, prin intermediul adresei nr. 157/06.03.2017, a 

comunicat o situație a bunurilor mobile și imobile cu care societatea Pema Ovin SRL figurează în evidențele instituției, 

astfel: 
Nr. Denumire bunuri mobile 

1. Autoutilitară SCANIA serie șasiu XLER4X20004388362, cap.cil.14187 

2. Remorcă ADIGE serie șasiu ZFN25RN000070043, cap. 14000 

3. Autoutilitară SCANIA serie șasiu 6X20005136975 CAP. CIL. 15607 

- fermă zootehnică – CF nr. 30097. 

- În urma solicitărilor lichidatorului judiciar, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Protecția Alimentelor Caraș - 

Severin a comunicat faptul că „2. SC Pema Ovin SRL (ferma) – RO0545919003 – CUI 28023330 are înregistrate 

electronic 2420 ovine”. 

Având în vedere cele relatate anterior și faptul că dl. Culărea M.  

-nu s-a conformat solicitărilor administratorului / lichidatorului judiciar sau dispozițiilor Legii nr. 85/2014, respectiv nu 

a predat documentele contabile ale debitorului, nu a predat activele societății și nu s-a prezentat la inventarierea 

bunurilor din patrimoniul societății,  

-a ascuns / înstrăinat activul societăţii în cadrul derulării procedurii de insolvenţă, cu scopul de a sustrage aceste bunuri 

de la urmărirea creditorilor, care nu au posibilitatea efectivă de a-şi recupera creanţele; 

lichidatorul judiciar a formulat plângere penală împotriva numitului CULĂREA M. – administratorul societății SC 

PEMA OVIN SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă prevăzută art. 241 din Noul Cod Penal. 

Referitor la dosarul penal nr. 192/P/2017 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș – Severin: 

Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Ordonanța din data de 12.11.2019 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Caraș-Severin în dosarul nr. 192/P/2017, din care se reține că „prin referatul din data de 19.08.2019 organul de 

cercetare penală a propus clasarea cauzei cu motivarea că din probatoriul administrat nu rezultă vreuna din 

modalitățile de săvârșire a infracțiunii de bancrută frauduloasă, mai precis nu se poate stabili falsificarea, sustragerea 

sau distrugerea evidenței contabile ori ascunderea activelor firmei în dauna intereselor creditorilor, mai precis nu se 

poate stabili dacă cele 2.420 ovine au fost înstrăinate înainte sau după intrarea firmei în insolvență.” 

Astfel, prin Ordonanța din data de 12.11.2019 s-a dispus: 

„Clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de bancrută frauduloasă prevăzută de art. 241 alin. 1 lit. a și C.C.Pen. 

În temeiul art. 275 alin. 5 rap. La art. 275 alin. 1 C.proc. pen. Cheltuielile judiciare în cuantum de 50 lei rămân în 

sarcina statului. 

În temeiul art. 316 alin. 1 din C. proc. pen. Ordonanța se comunică în copie către CONSULTANT INSOLVENTA SPRL 

și lui CULĂREA M..” 

Lichidatorul judiciar a transmis la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a formulat plângere împotriva 

Ordonanţei de clasare din data de 12 noiembrie 2019 emisă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin – 

procuror Hosu A., în dos. nr. 192/P/2017, prin intermediul căreia a solicitat infirmarea ordonanţei în discuţie şi 

redeschiderea urmăririi penale, dat fiind faptul că nu s-a efectuat o cercetare completă, nu s-au respectat norme de 

procedură imperative, motivarea este contradictorie. 

Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Ordonanța din data de 14.01.2020, prin care s-a dispus de către prim-

procuror respingerea plângerii formulată de SC Pema Ovin SRL prin lichidator judiciar împotriva administratorului 

statutar al societății Pema Ovin SRL, respectiv clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de bancrută frauduloasă 

prevăzută de art. 241 alin. 1 lit. a și C.C.Penal. 

Propunerea Consultant Insolvenţă SPRL cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor şi nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea creditorilor. 

(2).Avansarea de sume necesare continuării demersurilor judiciare în vederea formulării căii de atac împotriva 

Ordonanței din data de 12.11.2019, dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în dosarul penal 

192/P/2017, menținută de prim-procuror prin intermediul Ordonanței din 14.01.2020, prin care s-a dispus respingerea 

plângerii formulate de SC Pema Ovin SRL prin lichidator judiciar împotriva administratorului statutar al societății 

Pema Ovin SRL. 
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Având în vedere demersurile efectuate de administratorul / lichidatorul judiciar al SC Pema Ovin SRL în vederea 

recuperării bunurilor din averea debitoarei, ascunse / înstrăinate de administratorul societar, precum și lipsa de fonduri 

financiare, lichidatorul judiciar se află în imposibilitatea de a angaja persoane de specialitate în vederea formulării 

căilor de atac împotriva Ordonanței din data de 12.11.2019, menținută de prim-procuror prin intermediul Ordonanței 

din 14.01.2020, date de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în dosarul penal 192/P/2017. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării creditorilor avansarea de sumei de 5.000 lei (onorariu avocat, cheltuieli deplasare, fotocopii, etc) 

pentru angajarea unei persoane de specialitate în vederea formulării căii de atac împotriva Ordonanței din data de 

12.11.2019, menținută de prim-procuror prin intermediul Ordonanței din 14.01.2020, date de Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Caraș-Severin în dosarul penal 192/P/2017. 

Raportat la faptul că la data prezentului raport de activitate nu există fonduri în averea debitoarei (fiind distribuite 

conform plan distr nr. 290 din 06.03.2019, publicat în BPI nr. 4939 din 08.03.2019), iar pentru promovarea căilor de 

atac împotriva Ordonanței nr. din data de 12.11.2019, menținută de prim-procuror prin intermediul Ordonanței din 

14.01.2020, date de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în dosarul penal 192/P/2017, este imperios necesară 

angajarea personalului de specialitate (avocat).  

În eventualitatea în care creditorii nu vor avansa suma stipulată mai sus, vom fi în imposibilitaea de formula plângere în 

instanță. 

În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 

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


