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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1055 din data de 02.04.2020 

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 3 (trei) 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 modul de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment privind debitorul SC A.C.M. ZARCO SRL 

Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de 

faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență nr. 5312/18.03.2020. 

Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport de activitate. 

II. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei 

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile aflate în averea debitoarei prin organizarea 

unui număr de 20 şedinţe de licitaţie la preţul de evaluare din raportul de expertiză, conform Regulamentului de 

valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, Mașină de tăiat 

asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către lichidatorul judiciar. 

De la data întocmirii ultimului raport de activitate au fost organizate următoarele ședințe de licitație: 

-Licitația publică organizată în data de 03.03.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

-la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

-pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

-trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

-în cotidianul Național din 15.10.2019.  

Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-

verbal de licitaţie nr. 730/03.03.2020. 

Licitația publică organizată în data de 17.03.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

-la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

-pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

-trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

-în cotidianul Național din 15.10.2019.  

Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-

verbal de licitaţie nr. 881/17.03.2020. 

Având în vedere faptul că bunurile mobile din averea debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL nu au fost valorificate în cele 20 

de ședințe de licitație organizate în perioada iunie 2019 – martie 2020, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 

Adunării Generale a Creditorilor în vederea aprobării expunerii pe piață a bunurilor mobile din averea debitoarei la 90% 

din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, conform regulamentului de valorificare aprobat. 

III.Situația onorarilor persoanelor de specialitate 

Situația onorariilor datorate de debitoarea SC A.C.M. ZARCO SRL se prezintă astfel: 

- Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolventa SPRL - aprobat conform Proces verbal al Adunării Generale a 

Creditorilor nr. 399/02.04.2019 este de 1.500 lei + TVA lunar + 5% din sumele distribuite creditorilor. Astfel, total 

onorariu pentru perioada 01.04.2019-31.03.2020: 1.500 lei/lună + TVA * 12 luni = 21.420,00 lei, la data prezentului 

raport fiind achitată suma de 16.065 lei. 
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-Onorariul Cabinet avocat Leonard Duțulescu aprobat conform Procesului verbal al Adunării creditorilor nr. 

611/08.05.2017 este de 1000 lei/dosar (fond + cale de atac), sumă ce include cheltuielile de deplasare. 

IV.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."  

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

V. Referitor la cererea de compensare nr. 26/22.01.2020 formulată de creditorul Botoș M.I. 

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. 

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. 

VI. 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 - lichidatorul judiciar a constatat 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 - lichidatorul judiciar a procedat la 

respingerea cererii de compensare formulate de către creditorul Botoş M. I..  

VII. 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 

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.  

VIII. Referitor la sumele avansate de Consultant Insolvență SPRL în cadrul procedurii de insolvență a debitorului SC 

A.C.M. Zarco SRL 

Cuantumul cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii de insolvență a debitorului până la data prezentului raport este de 

5.731,47 lei, din care suma de 5.533,32 lei fiind avansată de către lichidatorul judiciar, recuperată integral. 

IX. Referitor la disp. art. 47 și urm. din legea nr. 85/2014 

Având în vedere faptul că bunurile mobile din averea debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL nu au fost valorificate în cele 20 

de ședințe de licitație organizate în perioada iunie 2019 – martie 2020, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 

Adunării Generale a Creditorilor în data de 07.04.2020, la ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea 

Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 

„(1).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC 

A.C.M. Zarco SRL.  

(2).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL la 

prețul de 90% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.” 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 5889/30.03.2020. 
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Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC ACM ZARCO SRL din data de 

07.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5917 din 31.03.2020. 

XI. Referitor la disp. art. 5 pct. 68 și art. 146 din Legea 85/2014 

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

Zarco SRL, respectiv a întocmit și depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv consolidat ajustat II de creanţe întocmit 

împotriva averii debitorului SC A.C.M. Zarco SRL nr. 1029 din 30.03.2020.  

De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat Tabelul definitiv consolidat ajustat II de creanţe întocmit împotriva averii 

debitorului SC A.C.M. Zarco SRL nr. 1029 din 30.03.2020 în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 5895 din 

30.03.2020 și pe site-ul lichidatorului la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Tabel-

definitiv-consolidat-ajustat-II-de-creante-SC-A.C.M.-Zarco-SRL.pdf. 

XII. 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  

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Tabel-definitiv-consolidat-ajustat-II-de-creante-SC-A.C.M.-Zarco-SRL.pdf
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