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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2509 Din data de 13.08.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1569/122/2019; Tribunal Giurgiu, Secția Civilă; Judecător-sindic: Mariana 
Magdalena Burtavel. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, jud. Giurgiu. 
3. Debitor: SC Cricom SRL, cod de identificare fiscală: 12867244; Sediul social: Satul Crevedia Mare, Comuna 
Crevedia Mare, jud. Giurgiu; Număr de ordine în registrul comerţului J52/69/2000. 
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 Cricom SRL, conform 
Încheierii de ședință din data de 16.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1569/122/2019 de către Tribunalul Giurgiu, Secția 
Civilă, în dosarul nr. 1569/122/2019, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport lunar 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 Cricom SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 Cricom SRL 

Număr dosar 1569/122/2019; Tribunal Giurgiu, Secția Civilă. 
Judecător-sindic: Mariana Magdalena Burtavel. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Cricom SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul 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 Cricom SRL 
nr. 2075/13.07.2020 pentru termenul lunar din data de 15.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
11781/16.07.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-Cricom-SRL-termen-lunar-15.07.2020-1.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat 
la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat notificarea nr. 1887/26.06.2020 către debitorul Cricom SRL la sediul social în Satul Crevedia Mare, 
Comuna Crevedia Mare, jud. Giurgiu, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39871256247;  
- a comunicat notificarea nr. 1888/26.06.2020 către administratorul special al debitorului desemnat prin Procesul-verbal 
al Adunării Generale a Asociaților Cricom SRL nr. 568/20.11.2019 publicat în BPI nr. 22195/21.11.2019 – dl. Udriste 
C. C. la adresa de domiciliu din -, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire cu conținut declarat nr. 
VA39996760663, cât și prin e-mail la adresa - – primirea notificării fiind confirmată de către dl. Udriște C. C.;  
Prin intermediul notificărilor comunicate, lichidatorul judiciar a comunicat administratorului special Udriste C. C. 
următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel mai scurt timp posibil, 
toate documentele contabile (evidența contabilă și registrele contabile) ale debitorului SC Cricom SRL. 
De asemenea, vă solicităm să ne comunicați, în cel mai scurt timp posibil, următoarele acte: 
1. lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale 
făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
2. lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de dechidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi soldul 
intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final; 
3. lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sunt exceptate 
sponsorizările în scop umanitar; 
4. lista cuprinzând toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 2 ani anteriori deschiderii procedurii; 
5. lista care să conţină date referitoare la totalitatea contractelor de cesiune de creanţe în care societatea a fost/este parte, 
încheiate în intervalul: începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent. 
Este important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării documentelor contabile către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă.” 
Până la data prezentului raport de activitate, administratorul special al debitorului Udriste C. C. nu a răspuns 
solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat subscrisei toate documentele contabile (evidența contabilă și 
registrele contabile) ale debitorului SC Cricom SRL. 
- a comunicat prin mail notificarea nr. 1886/26.06.2020 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Giurgiu în vederea efectuării mențiunii corespunzătoare. (Anexa 3) 
- a comunicat adresa nr. 1885/26.06.2020 către fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Ene M. al 
debitorului Cricom SRL, prin e-mail, la adresa - – primirea adresei fiind confirmată.  
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În vederea obținerii de informații suplimentare necesare analizei amănunțite a activității debitorului Cricom SRL, 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la transmiterea adresei nr. 623/21.01.2020 către fostul 
lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Ene M. solicitând comunicarea următoarelor documente: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Cricom SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar provizoriu; 
• Datele privind contul unic de insolvență al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Toate documentele care au stat la baza întocmirii Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
insolvenței debitorului, în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență de către dvs. în calitate lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul special al debitorului. 
Fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Ene M. a comunicat subscrisei următoarele acte privind 
debitorul Cricom SRL, conform adresei nr. 272/27.07.2020, respectiv: Un număr de 11 dosare cu acte contabile pentru 
perioada februarie 2018 – decembrie 2018; Un număr de 10 dosare cu acte contabile pentru perioada ianuarie 2019 – 
octombrie 2019; Registrul unic de control seria A nr. 0169403/01.08.2003 cu un număr de controale de la 1-47; Bilanțul 
contabil aferent anului 2017; Bilantul contabil aferent anului 2018; Balanța sintetică la data de 31.10.2019; Balanța 
sintetică la data de 31.12.2017; Balanța sintentică la data de 31.12.2018; Balanța furnizori la data de 08.11.2019; 
Balanța clienți la data de 08.11.2019; Registrul mijloacelor fixe la data de 08.11.2019; Adresa din data de 11.11.2019 
către administratorul debitoarei pentru justificări stocuri, sume, etc; Extras de cont bancar nr. 1/25.06.2020 referitor la 
distribuiri de sume către creditori ca urmare a vânzării terenului proprietatea debitoarei și a celor 2 mașini scoase la 
vânzare prin licitație; Facturier cuprinzând facturi cu seria GG nr. 226519-2265689 fact. nr. 568/01.10.2019; Facturier 
cuprinzând factura nr. 1/24.09.2019-facturna nr. 3/26.09.2019 restul nefolosit; Facturier cuprinzând facturi începând cu 
seria GG nr. 226569 respectiv factura nr. 569/09.10.2019 până la factura nr. 573/13.03.2020, restul nefolosit; Chitanțier 
cu chitanțe de la nr. 02151202 (pt. Suma de 2.170 lei) până la chitanța nr. 48/13.03.2020 în valoare de 1.848,15 lei; 
Chitanțier începând cu chitanța nr. 49/13.03.2020, 52, 53, 54, 55/11.06.2020, restul nefolosit; Act de vânzare teren din 
proprietatea debitoarei autentificat sub nr. 1418/11.06.2020; Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea creanțelor și Planul de distribuire pentru debitorul Cricom SRL nr. 203/11.06.2020. 
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Din cuprinsul Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au 
dus la apariția stării de insolvență a debitorului Cricom SRL publicat în BPI nr. 23333/06.12.2019, se reține 
următoarele: „La data de 31.10.2019 societatea figurează cu stocuri de materiale în valoare de 96.002,43 lei ce nu au 
fost identificate pana la data raportului și pentru care lichidatorul judiciar a solicitat explicatii administratorului 
societatii”. „Conform balantei contabile prezentata de administratorul societatii, la data de 31.10.2019 debitoarea figura 
cu clienti neincasati în valoare de 8.481,57 lei, valoare pentru care administratorul societatii a prezentat situatia analitica 
în vederea recuperarii sumelor și debitori diversi în suma de 118.823,04 lei (pentru care nu a prezentat din ce se comune 
suma).” „[…] la data de 31.10.2019 societatea figura în balanta contabila cu disponibilitati în casierie în valoare de 
511.197,21 lei. De asemenea și pentru aceste aspecte s-a solicitat administratorului justificari ce vor face obiectul 
urmatorului raport de activitate a lichidatorului judiciar.” „Din cele prezentate mai sus și din analiza documentelor 
existente rezulta ca administratorul societatii Udriste C. C. este responsabil de insolventa societatii potrivit disp. art. 169 
din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care se formuleaza cerere de atragere a raspunderii patrimoniale”. 
Subscrisa va proceda la analiza detaliată a documentelor contabile ale debitorului predate de către fostul lichidator 
judiciar, respectiv va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Udriște C. C. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014. 
4. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura de faliment, avansate 
de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 14,42 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007144 29.06.2020 7.32 lei comunicare notificare către administratorul special Udriste C. C. 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00007143 29.06.2020 7.10 lei comunicare notificare către debitor 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura de faliment 
14.42 lei 

 
5.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate. Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL conform 
Deciziei publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 7243/12.05.2020, creditorul Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu, deținând un procent total de 71,05% din valoarea totală a creanțelor înscrise la masa credală 
a debitorului SC Cricom SRL - onorariu lunar de 298 lei exclusiv TVA/lună și un onorariu de succes de 1% din sumele 
atrase în contul unic al lichidării, exclusiv TVA. Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate 
– 0,00 lei. 
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6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea înaintării de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului social Udriște C. C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Giurgiu 
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.  


