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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1110 din data de 09.04.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2677/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 

3.1. Debitor: SC Contracom Media SRL, cod de identificare fiscală: 23891280, Sediul social: Oradea, strada 

Bumbacului, nr. 45, bloc RL 53, ap. 10, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/1306/2008. 

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 administrator judiciar al debitorului SC Contracom Media SRL, 

conform Încheierii nr. 124/2020 din 19.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 2677/111/2019 de către Tribunalul Bihor, 

Secţia a II - a Civilă, în temeiul disp. art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă nr. 85/2014, comunică: Raport de activitate privind debitorul SC Contracom Media SRL, în anexă, în număr 

de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 

Raport de activitate întocmit în temeiul disp. art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă nr. 85/2014, privind debitorul SC Contracom Media SRL 

Număr dosar 2677/111/2019; Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Contracom Media 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 Contracom Media SRL nr. 857/13.03.2020 a fost 

depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5131/16.03.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Contracom-Media-SRL.pdf. 

2. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 737/03.03.2020 către debitor, prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data 

de 18.03.2020, ora 11:00.  

De asemenea, având în vedere disp. art. 145 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „termenul maxim de la intrarea in 

faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către 

lichidator judiciar, împreună cu lista actelor și operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii prevazute la art. 84 

alin. (2);” lichidatorul judiciar a solicitat administratorului Vanama Main Daani să procedeze la predarea către 

lichidatorul judiciar a gestiunii averii debitorului SC Contracom Media SRL, a documentelor aferente gestiunii averii 

debitorului și a listei actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii de insolvență până la data de 

19.03.2020. 

Conform Procesului verbal de inventariere nr. 896 din 18.03.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 

identifica bunuri în averea debitoarei. 

Lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39875533748 adresa nr. 1693/20.11.2019 și 

notificarea nr. 1692/20.11.2019 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Oradea, să comunice subscrisei dacă 

societatea Contracom Media SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Oradea cu bunuri impozabile. 

Primăria Oradea a transmis subscrisei răspuns prin intermediul adresei nr. 441227 din 28.11.2019 și ne-a comunicat 

următoarele: 

- debitoarea nu figurează cu bunuri impozabile în baza de date a instituției. 

Conform certificatului nr. 134077 din 22.11.2019 comunicat de OCPI Timiș, debitorul SC Contracom Media SRL nu 

figurează în evidențele OCPI Bihor cu bunuri imobile. 

3. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  

Lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor la sediul din Timișoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiș, în data de 09.03.2020, ora 12:00, având ordinea de zi: 

„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 

Sentința nr. 124/2020 pronunțată în data de 19.02.2020. 

(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 

întreaga procedură de insolvență și de faliment a debitorului SC Contracom Media SRL, în cazul onorariului fix și 

procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform 

prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 

insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.” 

În cazul lipsei de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 09.03.2020, Adunarea 

Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 16.03.2020, la ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar, cu aceeași 

ordine de zi. 

Conform Procesului-verbal nr. 872/16.03.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Contracom 

Media SRL din data de 16.03.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. Astfel, 
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având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 

niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de 

a adopta o decizie. 

Procesul-verbal nr. 872/16.03.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 

nr. 5170/16.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Contracom-Media-SRL-

din-data-de-16.03.2020.pdf  

4. 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 

CONTRACOM MEDIA SRL, se rețin următoarele: 

• Începând cu data de 02.07.2014, administratorul social al debitoarei este dl. CIOTIR C. G., cu o durată a mandatului 

nelimitată, data depunerii specimenului de semnătură: 17.07.2014. 

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

06.07.2016.  

• Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Contracom Media SRL este inactivă 

conform deciziei nr. 2011/21.03.2018 începând cu data de 20.04.2018.  

• Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 

debitoarei SC Contracom Media SRL a fost anulată în data de 14.06.2016, anularea fiind efectuată din oficiu. 

• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2015 societatea debitoare 

înregistrează următoarele: disponibilități bănești – 49.537 lei. 

• Conform cererii de deschidere a procedurii de insolvență formulată de creditorul Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, la data de 02.09.2019 

debitoarea înregistrează datorii neachitate la bugetul general consolidat al statului în cuantum de 349.420 lei, din care 

debit restant de 252.792 lei, dobânzi de 34.738 lei și penalități de întârziere de 61.890 lei. 

• administratorii societății CIOTIR C. G., Rugan M., Ardelean A. D. au 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 societății CIOTIR C. G., Rugan M., Ardelean A. D. prejudiciază creditorii debitoarei, prin faptul că 

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

patrimoniul debitorului SC Contracom Media SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  

Având în vedere culpa administratorilor societari 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 CIOTIR C. G., Rugan M., Ardelean A. D., cărora le este imputabilă apariţia stării de 

insolvenţă a debitorului. 

Menționăm faptul că ulterior transmiterii cererii de judecată, respectiv în data de 25.03.2020, administratorul societății 

CIOTIR C. G. a transmis lichidatorului judiciar prin intermediul poștei electronice următorul mesaj: 

Buna ziua... azi am aflat ca situatia Sc Contracom Media Srl este la dumneavoastra.. as dori sa imi dati un numar de 

telefon a persoanei care se ocupa si sa imi spuneti ce se poate face legat de aceasta situatie... mentionez ca eu am fost 

administrator al firmei si sunt raspunzator...si vreau sa fac ce imi sta in putinta pentru a achita in rate sau in orice mod 

pot! Ma puteti contacta la 0724415100. 

Având în vedere faptul solicitările  dlui Ciotir, lichidatorul judicar a procedat la transmiterea prin e-mail a următoarelor 

înscrisuri: 

- Notificare deschidere procedura de faliment catre asociat si fost administrator Ciotir C.G.; 

- Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC CONTRACOM MEDIA SRL -  în faliment; 

- Sentința nr. 124/F din 19.02.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 2677/111/2019 privind deschiderea 

procedurii simplificate de faliment a debitoarei SC Contracom Media SRL. 

Administratorul Ciotir C.G. a transmis lichidatorului judiciar documente financiar-contabile aferente activității 

economice desfășurate de către debitorul Contracom Media SRL prin curierat în data de 30.03.2020. 

5. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

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

de 171,23 lei. 

6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 

procedurii de faliment a debitorului SC Contracom Media SRL, soluționarea cererii de antrenare a răspunderii 
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administratorii societății CIOTIR C. G., RUGAN M., ARDELEAN A. D. 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, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


