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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 1217 Data emiterii: 21.04.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2080/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Sergiu-George-Mari SRL, cod de identificare fiscală: 30780722; Sediul social: comuna Bucoșnița, nr. 
156, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/528/2012. 
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 Sergiu-George-Mari SRL, 
conform Sentinței civile nr. 309/JS din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2080/115/2019 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal, 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 Sergiu-George-Mari SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
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 Sergiu-George-Mari SRL 

Număr dosar 2080/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Roiescu Claudia 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Sergiu-George-Mari SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Sergiu-George-Mari SRL nr. 1016/27.03.2020 a 
fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5853/30.03.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Sergiu-George-Mari-SRL-termen-
28.03.2020.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului Stănciulescu Gh. în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Caraș-Severin. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2080/115/2019/a1. 
Până la data prezentului raport de activitate, nu a fost stabilit primul termen de judecată, având în vedere suspendarea 
cauzelor pe durata stării de urgență, potrivit art. 42 alin. (6) din Decretul nr. 195/2020, privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României. 
3. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 147,16 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 15662 11.12.2019 57.64 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate de 
insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 11.12.2019 

2 C.N. Poșta Română SA DIV000612928 11.12.2019 57.40 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență împotriva debitorului către creditori, asociați, debitor 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00014914 23.12.2019 12.00 lei transmitere raport de activitate la Tribunalul Caraș-Severin 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00001501 07.02.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul debitorului 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00002927 02.03.2020 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorului la 

Tribunalul Caraș-Severin 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura simplificată de insolvență 
147.16 

lei  
4. 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 Sergiu-George-Mari SRL și soluționarea dosarului asociat nr. 
2080/115/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului Stănciulescu Gh. în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 
64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


