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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 965 din data de 25.03.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4321/30/2019; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă;  

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 

orele 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: SC 20 CM Dusko SRL, cod de identificare fiscală: 21567718; Sediul social: loc. Otelec, nr. 9, jud. 

Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1483/2007. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC 20 CM DUSKO SRL, 

conform Sentinţei nr. 1420/2019 din 27.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 4321/30/2019 de către Tribunalul Timiș, 

Secţia a II - a Civilă, comunică: Raport lunar de activitate privind debitorul SC 20 CM DUSKO SRL, în anexă, în 

număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport lunar de activitate privind debitorul SC 20 CM DUSKO SRL 

Număr dosar 4321/30/2019; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC 20 CM DUSKO SRL. 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 

Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM DUSKO SRL nr. 883/17.03.2020 a fost 

depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5305 din 18.03.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-20-CM-DUSKO-SRL.pdf.  

2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 

Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 20 

CM DUSKO SRL, se rețin următoarele: 

-Începând cu data de 03.05.2017, administratorul social al debitoarei este dl. GRUIA I., cu o durată a mandatului 

nelimitată, data depunerii specimenului de semnătură: 05.05.2017. 

-Fostul asociat unic și administrator al societății (până la data de 03.05.2017) – dl. PINTER O. - a retras numerar din 

conturile debitoarei în perioada 2013 – 2014 în cuantum de 89.400 lei; 

-Utilizarea de către administratorii societății GRUIA I. și PINTER O. în interesul personal al acestora a stocurilor în 

valoare de 637.906 lei; 

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

28.06.2013.  

-Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, S.C. 20 CM DUSKO – S.R.L figurează în lista 

contribuabililor inactivi, conform deciziei nr. 4113 din 12.10.2017.  

-Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2014 societatea debitoare 

înregistrează următoarele: disponibilități bănești – 113.150 lei. 

-Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva SC 20 CM DUSKO SRL de către A.J.F.P. arad, 

debitorul înregistrează la data de 24.09.2019, datorii la bugetul general consolidat al statului în sumă de 57.082 lei. 

-Administratorul social Gruia I. a manifestat pasivitate în achitarea datoriilor fiscale. 

-Organele de conducere ale debitoarei nu s-au conformat solicitării administratorului judiciar şi nu au depus în 

condiţiile prevăzute de art. 74 din Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 

67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, nu s-au respectat dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care 

prevăd, în mod imperativ, obligația debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea 

procedurii de insolvență, actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014.  

-Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar de către reprezentanţii debitoarei, 

acesta nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014. 

-Administratorii societari al debitoarei - dl. Gruia I. și dl. Pinter O. -prejudiciază creditorii debitoarei, prin faptul că nu 

colaborează cu administratorul judiciar în vederea identificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul 

debitorului SC 20 CM DUSKO SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2014 societatea debitoare prezintă 

următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2014 

Total active imobilizate 0 lei 

Total active circulante, din care: 751.142 lei 

- stocuri 637.906 lei 

- creanţe 86 lei 

- casa şi conturi la bănci 113.150 lei 

-Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
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TOTAL ACTIV 751.142 lei 

Total capitaluri proprii -256.399 lei 

Total datorii 1.007.541 lei 

Venituri înregistrate în avans 0 lei 

TOTAL PASIV 751.142 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2014 debitoarea a 

efectuat activități economice, respectiv a înregistrat venituri totale în cuantum de 107.781 lei și cheltuieli în cuantum de 

197.564 lei, realizând o cifră de afaceri netă de 105.528 lei și o pierdere de 92.992 lei. 

În consecință, neținerea contabilității societății debitoare în conformitate cu normele legale, nepredarea documentelor 

contabile administratorului judiciar, manifestarea pasivității de către administratorii societari dl. Gruia I. și dl. Pinter O. 

în achitarea datoriilor fiscale, politica managerială inadecvată, care a dezechilibrat financiar societatea, luarea unor 

decizii necorespunzătoare de către administratorii societari privind continuarea desfășurării unei activități de afaceri 

neprofitabile prin acumularea unor pierderi contabile, necolaborarea cu administratorul judiciar în vederea valorificării 

eventualelor active (stocuri în valoare de 637.906 lei) care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC 20 CM DUSKO 

SRL şi îndestulării creditorului bugetar și neformularea unei cereri de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de 

la apariția stării de insolvență cf. disp. art. 66 din Legea nr. 85/2014, a impus aplicarea disp. art. 169 alin. (1) lit. c) și d) 

din Legea nr. 85/2014. 

Având în vedere culpa administratorilor societari constând în: 

- utilizarea în interesul personal al administratorilor societari a disponibilităților bănești din averea debitorului SC 20 

CM DUSKO SRL; 

- utilizarea în interesul personal al administratorilor societari a stocurilor din averea debitorului SC 20 CM DUSKO 

SRL; 

- exercitarea defectuoasă sau necorespunzătoare a atribuțiilor legale asumate de către administratorul social, în 

detrimentul creditorilor, fapt ce denotă în mod evident intenția de fraudare a creditorilor și de folosire a persoanei 

juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 

- neținerea contabilității în conformitate cu normele legate și dispariția documentelor financiar-contabile ale debitoarei; 

- omisiunea administratorului de a lua decizia sistării activității de afaceri care conducea la starea de insolvență și 

neformularea unei cereri de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență așa cum 

prevede art. 66 din Legea nr. 85/2014, 

și apreciind că în cauză sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 

procedat la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorilor societari Gruia I. și dl. Pinter 

O., cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului. 

3. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în  cuantum 

de 128,47 lei. 

4. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 

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

din data de 05.02.2020 este de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC 20 

C.M. DUSKO SRL și un onorariu de succes de 5% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 

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

5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 

simplificată a debitorului SC 20 CM DUSKO SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) și 

lit. D din Legea nr. 85/2014, confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 20 CM DUSKO SRL a 

societății profesionale de practicieni în insolvență desemnată de adunarea creditorilor CONSULTANT INSOLVENȚĂ 

SPRL, precum și confirmarea onorariului fix stabilit de adunarea creditorilor de 5.000 lei pentru întreaga procedură de 

insolvență și faliment a debitorului SC 20 CM DUSKO SRL, și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în 

cazul onorariului de succes, respectiv acordarea unui nou termen în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de disp. 

Legii nr. 85/2014. 

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


