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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1472 Din data de 21.05.2020 
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. 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. 
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 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul SC Pema Ovin SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pema Ovin SRL 

Număr dosar 3512/115/2016 Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Roiescu Claudia.  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Pema Ovin SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a 
atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii de faliment a debitorului SC Pema Ovin 
SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014, nr. 326/30.01.2020 pentru termenul de judecată din data de 
06.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2051/31.01.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-activitate-SC-Pema-Ovin-SRL-
termen-06.02.2020.pdf. 
II. Referitor la disp. art. 49 alin. (4) și art. 108 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul 
definitiv consolidat de creanțe conform căruia diferența de creanță în sumă de 33.854,39 lei rămasă după distribuirea 
sumelor obținute din valorificarea bunului imobil garantat, în conformitate cu Decizia civilă nr. 648 din data de 
19.09.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 3512/115/2016/a5 prin OP nr. 
03/07.10.2019 a fost înscrisă în tabel conform art. 159 alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014.  
Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Pema Ovin SRL nr. 440/07.02.2020 a 
fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2836/11.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Tabel-definitiv-consolidat-ajustat-de-creante-intocmit-
impotriva-averii-debitorului-SC-Pema-Ovin-SRL.pdf. 
III. Referitor la identificarea bunurilor mobile din averea debitoarei. În vederea recuperării bunurilor mobile, 
lichidatorul judiciar a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc Radu M., să identifice dacă în incinta fermei de ovine 
din comuna Buciumeni, jud. Vâlcea, se află următoarele bunuri mobile: Remorcă marca Adige având nr. de 
înmatriculare CS-16-SUS; Autoutilitara Scania având nr. de înmatriculare CS-15-SUS. 
Astfel, au fost efectuate cheltuieli cu onorariul şi cheltuieli de executare în dosarul de executare nr. 34/2018 constituit, 
în sumă de 700,00 lei.  
Conform procesului-verbal nr. 34/28.02.2018, BEJ Radu M., s-a deplasat la data de 28.02.2018, în temeiul art. 364 alin. 
(1) din NCPC, în comuna Buciuneni, jud. Vâlcea, la punctul „Ferma de ovine Al. Ed Livestock Trading SRL”, având 
administrator Culărea M., unde au fost identificate un autotren compus din: cap tractor marca Scania, cu număr de 
înmatriculare afişat CS 15 SUS, de culoare alb gri; o remorcă ale cărui date de indentificare (număr de înmatriculare şi 
marcă) nu au putut fi identificate, cuplată la capul tractor precizat anterior.  
Lichidatorul judiciar a făcut demersuri în vederea recuperării bunurilor mobile anterior menționate și a luat legătura cu 
administratorul judiciar al societății AL&Ed Livestock Trading SRL CII Bradu N., solicitând ajutorul pentru 
recuperarea bunurilor mobile aparținând debitorului SC Pema Ovin SRL, în sensul permiterii accesului în incinta 
punctului de lucru la Ed Livestock Trading SRL din comuna Buciuneni, jud. Vâlcea. Administratorul judiciar CII Bradu 
N. a comunicat că societatea Al&Ed Livestock Trading SRL nu are puncte de lucru deschise, respectiv subscrisa nu a 
reușit să obțină accesul în incinta fermei de ovine situată în comuna Buciuneni, jud. Vâlcea în vederea recuperării 
bunurilor mobile ale SC Pema Ovin SRL.  
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița nu a dat curs solicitărilor lichidatorului judiciar de emitere a unei ordonanțe 
de permitere accesului în incinta fermei de ovine din din comuna Buciumeni, jud. Vâlcea în vederea recuperării 
bunurilor anterior menționate. 
Lichidatorul judiciar a trimis prin fax adresa în data de 14.02.2020 către I.P.J. Caraș-Severin prin care solicitat 
întreprinderea tuturor măsurilor în vederea indisponibilizării și predării către lichidatorul judiciar a bunurilor mobile din 
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averea debitorului: Remorcă marca Adige având nr. de înmatriculare CS-16-SUS; Autoutilitara Scania având nr. de 
înmatriculare CS-15-SUS.  
Lichidatorul judiciar a revenit la solicitarea anterior menționată și a trimis adresa nr. 1480/21.05.2020 către I.P.J. Caraș-
Severin prin care a solicitat sprijinul în identificarea remorcii marca Adige având nr. de înmatriculare CS-16-SUS și 
autoutilitarei Scania având nr. de înmatriculare CS-15-SUS. 
IV. Referitor la situația dosarelor penale 
a) Privind dosarul penal nr. 192/P/2017 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș - Severin 
Lichidatorul judiciar a solicitat parchetului dispunerea masurilor legale pentru permiterea accesului in 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 recuperarii acestora. Până la data prezentului 
raport nu s-a primit niciun răspuns. Lichidatorul judiciar va reveni cu solicitarea formulată anterior. 
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.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 14.02.2020, la ora 12:00, cu 
următoarea ordine de zi: 
„(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.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.02.2020 a fost publicat în BPI nr. 2499/06.02.2020 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Convocare-AGC-SC-Pema-Ovin-SRL-pentru-17.02.2020.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL din 
data de 14.02.2020 nr. 408/06.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2654/10.02.2020 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-activitate-
ref.-AGC-din-14.02.2020-SC-Pema-Ovin-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 513/14.02.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin 
SRL au comunicat puncte de vedere următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, creditor ce deține un procent de 14,983% din totalul masei credale 
(9,71% reprezentând creanță născută din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii și 5,267% 
reprezentând creanță bugetară), respectiv un procent de 72,494% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere în scris, a transmis punct de vedere nr. 563/11.02.2020 prin poșta electornică în data de 13.02.2020, 
astfel:  
(1). „D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în calitate de creditor, a luat act de prezentarea dosarului penal 
nr. 192/P/2017 și a demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar”. 
(2). „D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în calitate de creditor, referitor la avansarea sumelor 
corespunzătoare pentru a acoperi cheltuielile adminsitrative privind procedura, în conformitate cu art. 174 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență vă comunicăm faptul că A.J.F.P. 
Caraș-Severin nu avansează sume de bani necesare pentru angajarea unei persoane de specialitate în vederea formulării 
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căii de atac împotriva Ordonanței din 14.01.2020 date de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în dosarul 
penal nr. 192/P/2017. 
În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, în situația în care nu există sume în averea debitoarei, practicianul în insolvență 
desemnat să administreze procedura de faliment poate solicita instanței de judecată aprobarea cheltuielilor din fondul de 
lichidare prevăzut la art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență”. 
2. Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA, creditor garantat ce deține un procent de 5,685% din totalul masei 
credale, respectiv un procent de 27,506% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a 
transmis punct de vedere nr. 19139/12.02.2020 prin poșta electornică în data de 12.02.2020, astfel: 
(1). „Banca ia cunoștință de prezentarea dosarului penal nr. 192/P/2017 și a demersurilor efectuate de lichidatorul 
judiciar”. 
(2).„Banca votează împotriva avansării 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”. 
Lichidatorul judiciar constată faptul că Adunarea Creditorilor constată faptul că Adunarea Creditorilor nu este legal 
întrunită, nefiind îndeplinite condițiile cu privire la cvorum instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență pentru discutarea ordinii de zi. 
Procesul-verbal nr. 513/14.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL din data de 
14.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 3146/14.02.2020.  
b) Privind dosarul penal nr. 1271/P/2015 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou 
Lichidatorul judiciar a formulat și a depus cerere de constituire parte civilă, cf. disp. art. 15 NCPP.  
c) Privind dosarul penal nr. 1222/P/2017 administrat de Poliția Orașului Ocna Mureș 
De asemenea, și la acest dosar lichidatorul judiciar a formulat cerere de constituire parte civilă, cf. disp. art. 15 NCPP.  
d) Privind dosarul penal nr. 4096/P/2015 administrat de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud prin Serviciul 
de Investigare a Criminalității Economice 
La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud este înregistrat dosarul penal cu nr. unic 4096/P/2015 al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, în care se efectuează cercetări față de suspectul S. Ch. P. A., reprezentant 
legal al II Span P. A., pentru comiterea infracțiune de înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244, alin. 1 Cod penal, în 
dauna persoanelor vătămate R. Z., M. I., B. I. și Gh. L.. Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că S. C. P. 
A., personal sau prin intermediul lui B. R., a comercializat în perioada iunie 2015-până în prezent, mai mulți berbecuți 
către societatea Pema Ovin SRL […] administrată de către numitul Culărea M. [...].  
Prin adresa emisă în data de 16.10.2019 în dosarul nr. 4096/P/2015, în vederea soluționării dosarului penal cu nr. 
4096/P/2015, IPJ Bistrița-Năsăud prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a solicitat toate documentele 
privind achiziționarea de către SC Pema Ovin SRL de berbecuți sau alte ovine de la numitul S. C. P. A. sau Barabaș R., 
în perioada iunie 2015-până în prezent, respectiv documentele privind plățite aferente efectuate.  
Lichidatorul judiciar a transmis adresă către Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud prin Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice prin care a comunicat următoarele: 
- Tabelul definitiv de creanțe publicat în BPI nr. 20221/04.11.2016; 
- Administratorul special al debitoarei, domnul Culărea M., a înțeles să nu predea administratorului judiciar arhiva 
societății, astfel că ne aflăm în imposibilitatea de a vă transmite detalii / copii ale documentelor / situațiilor solicitate.  
V. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar. Onorariul lichidatorului judiciar, datorat până la data prezentului raport 
de activitate și nerecuperat: 
- retribuţie componentă fixă lichidator judiciar 800 lei/lună, exclusiv TVA (perioada de faliment aprilie 2019 – mai 
2020): 800 lei/lună * 15 luni + TVA = 14.280,00 lei; 
- retribuție variabilă restantă, reprezentând  3% din sumele distribuite creditorilor (263.552,33 lei *3%*1.19 
TVA=9.408,82 lei, din care achitată suma de 8.620,00 lei) – 788,82 lei. 
VI. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către reprezentantul lichidatorului judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură, și nerecuperate 
până la data prezentului raport de activitate sunt în cuantum de 430,50 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Furnizor 
Nr. Serie 

Documente 
Data Suma  Observații 

1 Municipiul Timișoara 
POSTA 
155243/226134 

21.09.2018 5.00 lei taxă judiciară de timbru 

2 CN Poșta Română SA DIV00060016 04.12.2018 7.80 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
3 CN Poșta Română SA DIV00060015 04.12.2018 7.30 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
4 CN Poșta Română SA DIV00063569 20.12.2018 7.80 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
5 CN Poșta Română SA DIV00001565 11.01.2019 7.80 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
6 CN Poșta Română SA DIV00001566 11.01.2019 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
7 SC Socar Petroleum SA 0097-00525 17.01.2019 220.02 lei alimentare combustibil 
8 CN Poșta Română SA DIV00004008 25.01.2019 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
9 CN Poșta Română SA DIV00006014 05.02.2019 6.30 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 

10 
SC OMV Petrom 
Marketing SRL 

0096-00129 14.02.2019 121.06 lei Alimentare combustibil 
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11 CN Poșta Română SA DIV00015813 27.03.2019 12.80 lei 
comunicare documente Inspectoratul Județean de Poliție 
Ocna Mureș 

12 CN Poșta Română SA DIV00023636 13.05.2019 8.02 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 

13 CN Poșta Română SA DIV00012994 12.12.2019 7.80 lei 
comunicare acte către Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Caraș-Severin 

  Total cheltuieli de procedură 430.50 lei   

Lichidatorul judiciar a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 1400/16.12.2019 cu societatea de arhivare Sicar 
Archiserv SRL, în vederea arhivării și depozitării documentelor financiar-contabile ale debitorului, prețul convenit fiind 
de 10 euro pentru operațiunea de prelucrare arhivistică și pentru păstrarea și conservarea documentelor conform 
normelor în vigoare. 
VIII. Propuneri pentru perioada următoare și solicitări adresate judecătorului – sindic 
Solicităm respectuos onoratei instanțe să dispună un nou termen de judecată în vederea recuperării bunurilor mobile ale 
debitoarei și continuarea procedurii de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL   


