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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 891 din data de 18.03.2020 

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, 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. 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL. 

I. REFERITOR LA SITUAȚIA CREANȚELOR DEȚINUTE DE DEBITOAREA SC A.C.M. ZARCO SRL LA DATA 

PREZENTULUI RAPORT 

Nr. Debitor Cuantum creanță Observații 

1 Alupoie L. - Expert contabil  19.708,00 lei 
Creanță conform Sentință civilă nr. 946 din data de 18.12.2019, pronunțată de 
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 

2 Part Truck Construct SRL 20.000,00 lei 
Creanță conform Sentință civilă nr. 946 din data de 18.12.2019, pronunțată de 

Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 

3 Part Truck Construct SRL 107.089,60 lei 
Creanță conform Sentință civilă nr. 946 din data de 18.12.2019, pronunțată de 

Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 

4 Botoş M.I.  67.347,00 lei 
Creanță conform Sentință civilă nr. 946 din data de 18.12.2019, pronunțată de 

Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 

5 Botoș M. I.  146.194,51 lei 
Creanță conform Sentință civilă nr. 235/JS din data de 18.07.2018, pronunțată de 
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a8 

  TOTAL: 360.339,11 lei   

* Sumele nu includ dobânda legală penalizatoare, socotită la data introducerii acţiunii. 

II. REFERITOR LA CEREREA DE ADMITERE A CREANȚEI NR. 23/21.01.2020 FORMULATĂ DE 

CREDITORUL BOTOȘ M.I. 

Dna Botoș M.I., în calitate de presupus creditor al SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment a transmis lichidatorului judiciar 

al debitoarei insolvente în data de 21.01.2020 cererea de admitere a creanței nr. 23/21.01.2020, prin intermediul căreia a 

solicitat înscrierea în tabelul creditorilor întocmit împotriva averii debitoarei  SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment a 

sumei de 49.956 lei, "la ordinea prevăzută de art. 161 alin. 1, punctul 3 din legea nr. 85/2014."  

Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea cererii menționate, precum și a înscrisurilor atașate acesteia, constatând 

următoarele: 

- prin cererea de admitere a creanței nr. 23/21.01.2020, creditorul Botoș M.I. solicită înscrierea sumei de 49.956 lei în 

tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei  SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment, în 

temeiul art. 161 alin. (1) pct. 3 din Legea 85/2014, motivat de faptul că aceasta a achitat creanța deținută de creditorul 

Banca Comercială Română SA; 

- Banca Comercială Română SA figurează înscrisă în tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii 

debitoarei  SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment la poziția 1 din cadrul grupei 5 - categoria creanțelor chirografare, 

înscrise în tabloul creditorilor cu ordinea de prioritate prevăzută la art. 161 alin. (8) și (9) din Legea 85/2014, cu suma 

de 29.977,31 lei, creanță admisă integral în temeiul art. 105 alin. (1) din Legea 85/2014; 

- Botoș M.I. deținea calitatea de fidejusor și garant ipotecar al SC A.C.M. Zarco SRL în cadrul contractului de credit nr. 

107/5393/30.09.2008 încheiat între SC A.C.M. Zarco SRL și Banca Comercială Română SA; 

- Botoș M.I. a depus în susținerea cererii următoarele înscrisuri: 

-Adresă nr. 126/03.12.2019, formulată de Direcția Managementului Riscului Retail – Departamentul Colectare Dificilă 

/ Echipa Executări Silite a B.C.R. SA către B.E.J. Dragomir Daniel și Stepanov Voislav, cu referire la dosarul 

execuțional nr. 3547/2018 – debitori Botoș M.I., Botoș D. și Botoș M., în calitate de fidejusori și garanți ipotecari ai 

A.C.M. Zarco SRL; 

-Chitante de depunere numerar emise de B.C.R. SA pe numele Botoș M.I. în cuantum de 49.956 lei, având menționat la 

rubrica Descriere tranzacție: Angajament plată 02.04.2019, fidejusor Botoș M.I. ...; 
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-Angajament plată încheiat la data de 08.11.2018 între executor (fără nume și semnătură) și Botoș M.I.. 

În urma verificării cererii de admitere a creanței și a documentelor justificative depuse de Botoș M.I., lichidatorul 

judiciar a procedat la solicitarea de înscrisuri suplimentare cu privire la cererea de subrogare a creditorului Botoș M.I. în 

drepturile SC B.C.R. SA, în vederea soluționării acesteia. 

Astfel B.C.R. SA a transmis lichidatorului judiciar prin poșta electronică o adresă prin intermediul căreia a comunicat 

următoarele: 

Având în vedere înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creditorilor nr. 632/25.05.2018, publicat în BPI nr. 

11393/06.06.2018 cu o creanță în cuantum de 29.977,13 RON, vă rugăm să aveți în vedere că aceasta a fost închisă, 

fiind achitată integral de către garantul fidejusor Botoș M. I., printr-un angajament de plată. 

Prin urmare, BCR nu mai deține pretenții în procedura de insolvență. 

În exercitarea atribuţiilor de verificare a creanţelor, lichidatorul judiciar consideră că sunt incidente următoarele 

dispoziţii legale: 

-Art. 109 din Legea nr. 85/2014: 

„[…](2) Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptățit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului 

pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanțe cu suma pe care a plătit-o creditorului. În acest caz, creditorul 

comun are dreptul de a cere să i se plătească, până la achitarea integrală a creanței sale, cota cuvenită codebitorului 

sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. 

(3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului său are asupra bunurilor acestuia o 

cauză de preferință, concură la masa credală, pentru a face posibilă realizarea acestui drept, dar prețul obținut din 

vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scăzându-se din suma ce este datorată.”  

- Art. 1.593 din Codul Civil: 

„(1) Oricine plătește în locul debitorului poate fi subrogat în drepturile creditorului, fără a putea însă dobândi mai 

multe drepturi decât acesta. 

(2) Subrogația poate fi convențională sau legală. 

(3) Subrogația convențională poate fi consimțită de debitor sau de creditor. Ea trebuie să fie expresă și, pentru a fi 

opusă terților, trebuie constatată prin înscris.” 

- Art. 1.596 din Codul Civil: 

„Subrogația legalăÎn afară de alte cazuri prevăzute de lege, subrogația se produce de drept: 

[…] c) în folosul celui care, fiind obligat împreună cu alții sau pentru alții, are interes să stingă datoria; 

[…] e) în alte cazuri stabilite de lege.” 

- Art. 1.597 din Codul Civil: 

„(1) Subrogația își produce efectele din momentul plății pe care terțul o face în folosul creditorului. 

(2) Subrogația produce efecte împotriva debitorului principal și a celor care au garantat obligația. Aceștia pot opune 

noului creditor mijloacele de apărare pe care le aveau împotriva creditorului inițial.” 

Având în vedere cele expuse anterior, raportându-se la dispoziţiile legale stipulate, lichidatorul judiciar constată faptul 

că dna. Botoş M. I. a achitat către creditorul BCR SA, înscris în tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 

împotriva averii debitoarei  SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment la poziția 1 din cadrul grupei 5 - categoria creanțelor 

chirografare, înscrise în tabloul creditorilor cu ordinea de prioritate prevăzută la art. 161 alin. (8) și (9) din Legea 

85/2014, cu suma de 29.977,31 lei, întreaga creanţă – fapt ce rezultă din înscrisurile ataşate cererii şi din adresa 

formulată de către creditorul BCR SA.  

Lichidatorul judiciar consideră că sunt incidente prevederile art. 1.593, 1.596, 1.597 din Codul Civil, operând 

subrogaţia legală a creditorului Botoş M. I. în drepturile creditorului BCR SA.  

Astfel, în conformitate cu disp. art. 109 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va proceda la 

ADMITEREA ÎN PARTE a cererii formulate de către dna. Botoş M. I., modificarea Tabelului definitiv consolidat al 

debitoarei ACM Zarco SRL, în sensul înscrierei creditorului Botoş M. I. cu suma de 29.977,31 lei în cadrul grupei 5 - 

categoria creanțelor chirografare, înscrise în tabloul creditorilor cu ordinea de prioritate prevăzută la art. 161 alin. (8) și 

(9) din Legea 85/2014, aceasta subrogându-se în drepturile creditorului BCR SA. 

Cu privire la rangul de creanţă solicitat, cel prevăzut de art. 161 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014: 

„3. creanțele izvorâte din raporturi de muncă;” 

lichidatorul judiciar constată că această solicitare este NEÎNTEMEIATĂ, raportat la faptul că creditorul Botoş M. I. s-a 

subrogat în drepturile creditorului BCR SA care deţinea împotriva SC A.C.M. Zarco SRL o creanţă chirografară 

prevăzută de art. 161 alin. (8) și (9) din Legea 85/2014, nefiind vorba de o creanţă izvorâtă din raporturile de muncă.  

Totodată, cu privire la cuantumul creanţei solicitate a fi înscrisă în tabelul de creanţe, lichidatorul judiciar va admite 

parţial această solicitare, în limitele creanţei deţinute de către creditorul BCR SA, operându-se o subrogaţie totală, orice 

sume de bani care exced creanţei de 29.977,31 lei(cheltuieli de executare silită, dobânzi, penalităţi contractuale) 

NEFIIND DATORATE de către debitoarea SC A.C.M. Zarco SRL către BCR SA şi implicit nefiind datorate către 

creditorul Botoş M. I., care nu se poate subroga în drepturile BCR SA decât în limitele creanţei deţinute de creditorul 

din urmă (BCR SA). 

Lichidatorul judiciar va proceda la actualizarea tabelului de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC A.C.M. 

Zarco SRL, depunerea acestuia la dosarul cauzei, precum și la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

III. REFERITOR LA CEREREA DE COMPENSARE NR. 26/22.01.2020 FORMULATĂ DE CREDITORUL BOTOȘ 

M.I. 
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Dna Botoș M.I., în calitate de creditor al SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment, a transmis lichidatorului judiciar al 

debitoarei insolvente în data de 21.01.2020 cererea de compensare nr. 26/21.01.2020, prin intermediul căreia a solicitat 

compensarea debitului total de 213.541,51 lei (provenit din Decizia nr. 946/2019 pronunțată în dosarul 

2718/115/2015/a3 de către Curtea de Apel Timișoara - 67.347 lei, respectiv din Sentința Civilă nr. 235/18.07.2018 

pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul 2718/115/2015/a8 – 146.194,51 lei) cu următoarele sume: 

- suma înscrisă în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL – 

în faliment în grupa 6 – Creanțe subordonate, în cuantum de 609.686,37 lei; 

- suma solicitată a fi înscrisă prin intermediul cererii de admitere a creanței nr. 23/21.01.2020, depusă în aceeași zi. 

Lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererii de compensare nr. 26/21.01.2020 depusă de creditorul Botoș M.I. 

și a constatat că nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la compensarea debitului total de 213.541,51 lei 

(provenit din Decizia nr. 946/2019 pronunțată în dosarul 2718/115/2015/a3 de către Curtea de Apel Timișoara - 67.347 

lei, respectiv din Sentința Civilă nr. 235/18.07.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul 

2718/115/2015/a8 – 146.194,51 lei) cu suma înscrisă în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii 

debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment în grupa 6 – Creanțe subordonate, în cuantum de 609.686,37 lei, 

respectiv cu suma solicitată a fi înscrisă prin intermediul cererii de admitere a creanței nr. 23/21.01.2020. 

De asemenea, dna Botoș M.I., în calitate de creditor al SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment, a solicitat convocarea 

Adunării creditorilor SC ACM Zarco SRL în vederea aprobării compensării legale menționate anterior. 

Cu privire la convocarea Adunării Generale a Creditorilor, lichidatorul judiciar nu va da curs solicitării creditorului 

Botoș M.I., motivat de faptul că în atribuțiile Adunării creditorilor nu se regăsește verificarea îndeplinirii condițiilor 

legale de compensare legală și / sau aprobarea acesteia.  

Astfel, potrivit art. 90 din Legea nr. 85/2014: 

„(1) Deschiderea procedurii de insolvență nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanței 

sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condițiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt 

îndeplinite la data deschiderii procedurii. Compensarea poate fi constatată și de administratorul judiciar sau 

lichidatorul judiciar.[…]” 

Astfel, legea insolvenţei prevede în mod expres, faptul că constatarea compensărilor este atribuţia EXCLUSIVĂ a 

administratorului/lichidatorului judiciar, atribuţiile adunării generale a creditorilor fiind stipulate în mod expres şi 

limitativ.  

În conformitate cu dispoziţiile legale enunţate anterior, art. 90 din Legea nr. 85/2014, rezultă că pentru a constata 

compensaţia legală a două creanţe este necesar ca condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală SĂ FIE 

ÎNDEPLINITE LA MOMENTUL DESCHIDERII PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ şi anume să existe creanţe certe, 

lichide şi exigibile la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă.  

Cu privire la creanţele deţinute de către creditorul Botoş M. I. (în cuantum de 609.686,37 lei şi 29.977,31 lei), împotriva 

SC ACM Zarco SRL, acestea reprezintă creanţe născute ANTERIOR DESCHIDERII PROCEDURII DE 

INSOLVENŢĂ a ACM Zarco SRL, motiv pentru care au fost înscrise în Tabelul preliminar de creanţe.  

Cu privire la creanţele deţinute de către SC ACM Zarco SRL împotriva creditorului Botoş M. I.:  

Nr. Debitor Cuantum creanță Observații 

1 Botoş M.I.  67.347,00 lei 
Creanță conform Sentință civilă nr. 946 din data de 18.12.2019, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin 

în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 

2 Botoș M. I.  146.194,51 lei 
Creanță conform Sentință civilă nr. 235/JS din data de 18.07.2018, pronunțată de Tribunalul Caraș-

Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a8 

la care se adaugă dobânda legală penalizatoare, lichidatorul judiciar constată că aceste creanţe au fost născute în timpul 

derulării de insolvenţă a SC ACM Zarco SRL, în cursul anului 2018 şi 2019, cu 3 – 4 ani ulterior deschiderii procedurii 

de insolvenţă.  

În aceste condiţii, raportat la faptul că la momentul deschiderii procedurii de insolvenţă, în anul 2015, nu erau 

îndeplinite condițiile prevăzute de lege în materie de compensare legală, creanţele deţinute de către ACM Zarco SRL 

împotriva creditorului Botoş M. I. nefiind născute, lichidatorul judiciar constată că NU SUNT ÎNDEPLINITE 

CONDIŢIILE cu privire la operarea compensaţiei legale, motiv pentru care va dispune RESPINGEREA cererii de 

compensare nr. 26/21.01.2020. 

IV. Referitor la cererea nr. 123/12.03.2020 formulată de creditorul Botoș M.I. 

Prin intermediul Cererii nr. 123/12.03.2020, creditorul Botoş M. I. a solicitat: 

„revin asupra cererii de admitere a creanţei depusă în data de 21.01.2020 şi solicit să dispuneţi compensarea sumei de 

49.596 lei, provenită din achitarea de către subsemnata a creditului societăţii ACM Zarco SRL – în faliment, către BCR 

SA, cu parte din suma de 146.194,51 lei, provenită din Decizia civilă nr. 235/2018, din data de 18.07.2018, pronunţată 

în dosar nr. 2718/115/2015/a8. 

De asemenea solicit compensarea parţială şi cu suma de 66.365 lei, provenită din achitarea de către subsemnata, în 

calitate de fidejusor a debitului pe care o avea societatea ACM ZARCO SRL – în faliment, către CEC S.A. 

În concluzie, suma totală pe care o solicit a fi compensată parţial este de 116.321 lei, rămânând de achitat 29.873,51 

lei, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare conform sentinţei menţionate anterior.” 

A.Cu privire la compensarea sumei de 49.596 lei provenită din achitarea de către Botoș M.I. a creditului societăţii ACM 

Zarco SRL – în faliment, către BCR SA 

Raportat la faptul că: 
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- prin intermediul cererii de admitere a creanței nr. 23/21.01.2020 s-a solicitat înscrierea la masa credală, cu suma de 

49.596 lei, în locul creditorului BCR SA; 

- prin intermediul cererii de compensare nr. 26/22.01.2020 formulată de creditorul Botoș M.I. s-a solicitat compensarea 

sumei de 49.596 lei, solicitată a fi înscrisă în Tabelul de creanţe prin intermediul cererii de admitere a creanței nr. 

23/21.01.2020,  

- nu s-a indicat un temei de drept; 

lichidatorul judiciar constată că s-a pronunţat cu privire la cererea de compensare a sumei de 49.596 lei, la punctul 

anterior, cu ocazia soluţionării cererii de compensare nr. 26/22.01.2020 care reiterăm că cuprinde inclusiv suma cu care 

se solicită compensarea.  

B.Cu privire la compensarea sumei de 66.365 lei provenită din achitarea de către Botoș M.I., în calitate de fidejusor a 

debitului pe care o avea societatea ACM ZARCO SRL – în faliment, către CEC S.A 

Astfel, cu privire la suma de 66.365 lei, lichidatorul judiciar constată că creditorul Botoş M. I. deţine o creanţă 

chirografară în cuantum de 66.365 lei, creanţă prevăzută de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014.  

În acest sens, s-a pronunţat şi Curtea de Apel Timişoara prin intermediul Deciziei civile nr. 823/A/12.12.2017 în dos. nr. 

2718/115/2015/a10, reţinându-se în considerentele decisive ale acestei hotărâri faptul că CREANŢA DEŢINUTĂ DE 

CĂTRE BOTOŞ M.I. împotriva ACM ZARCO SRL are rangul prevăzut de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014 

(ESTE VORBA DE ACEEAŞI CREANŢĂ şi se stipulează expres în nenumărate rânduri).  

Astfel, raportat la considerentele Deciziei civile nr. 823/A/12.12.2017 în dos. nr. 2718/115/2015/a10, în cadrul 

procedurii de faliment, distribuirile urmează să se facă în conformitate cu disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014, în 

ordinea prevăzută de către această dispoziţie legală.  

Având în vedere că există creanţe cu rang superior creanţei în cuantum de 66.365 lei deţinută de către creditorul Botoş 

M.I (creanţe bugetare, cheltuieli de procedură), în eventualitatea în care lichidatorul judiciar ar admite prezenta cerere 

de compensare s-ar încălca în mod flagrant disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014 şi implicit s-ar efectua o distribuire 

peste rând.  

În ipoteza în care s-ar încasa în contul unic de insolvenţă suma de 66.365 lei de la dna. Botoş (prin demararea 

procedurii de executare silită a hotărârilor care atestă creanţele deţinute de către ACM Zarco SRL împotriva dnei. 

Botoş), această sumă de bani ar fi distribuită creditorului bugetar, motiv pentru care lichidatorul judiciar va proceda la 

RESPINGEREA CERERII DE COMPENSARE formulate de către creditorul Botoş M. I..  

V. Referitor la cererile de eşalonare a plăţii datoriilor debitorilor SC Part Truck Construct SRL cu nr. 124/13.03.2020, 

Alupoaie L. cu nr. 125/13.03.2020, Botoş M. I. cu nr. 126/13.03.2020 

Prin intermediul cererilor de eşalonare în discuţie debitorii SC Part Truck Construct SRL, Alupoaie L. şi Botoş M. I. au 

solicitat eşalonarea plăţii datoriilor acestora către SC ACM Zarco SRL în 48 de rate lunare, respectiv convocarea 

Adunării Generale a Creditorilor.  

Cu privire la convocarea Adunării Generale a Creditorilor, raportat la faptul că recuperarea creanţelor debitorului SC 

ACM ZARCO SRL este o atribuţie EXPRES prevăzută de către lege în sarcina lichidatorului judiciar, respectiv raportat 

la faptul că printre atribuţiile expres şi limitativ prevăzute de legea insolvenţei pentru Adunarea generală a creditorilor 

nu se prevede recuperarea de creanţe, lichidatorul judiciar va RESPINGE ACEASTĂ SOLICITARE, creditorul ce 

deține un procent minim de 30% din masa credală, având posibilitatea să convoace singur adunarea generală a 

creditorilor, în conformitate cu disp. legii insolvenţei.  

Cu privire la cuantumul creanţelor deţinute de către ACM Zarco SRL împotriva celor 3 debitori în discuţie, cuantumul 

acestora este stipulat în mod clar în cadrul hotărârilor judecătoreşti care reprezintă titlurile executorii, urmând a fi 

calculată şi dobânda legală penalizatoare până la DATA EFECTIVĂ A PLĂŢII a creanţelor în discuţie, prin 

modalităţile prevăzute de lege. 

Cu privire la solicitarea eşalonării plăţii debitelor restante cuprinse în cererile menţionate mai sus, lichidatorul judiciar 

este de acord cu eşalonarea în 48 de rate a debitelor restante, ratele urmând a se actualiza lunar cu dobânda legală 

penalizatoare, în eventualitatea în care debitorii vor garanta plata debitelor restante prin instituirea unor ipoteci asupra 

unor imobile, urmând să se încheie o tranzacţie în sensul ăsta, care va fi supusă aprobării judecătorului sindic.  

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, actualizarea tabelului definitiv consolidat de creanțe, aprobarea 

valorificării bunurilor din averea debitoarei conform codului de procedură civilă și continuarea procedurii de faliment. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


