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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2405 Din data de 07.08.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 20/115/2020; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 

Deteșan Daniela. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 

instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: Gălescu Mitra Mirela I.I., cod de identificare fiscală: 27156703; Sediul social: Sat Rusca, Comuna 

Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului F11/310/2010. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Administrator 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 Gălescu Mitra Mirela I.I., 

conform Sentinţei nr. 65/JS din 04.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 20/115/2020 de către Tribunalul Caraş-Severin, în 

temeiul art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de analiză a creanţelor formulate împotriva 

averii debitorului Gălescu Mitra Mirela I.I., în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport de analiză a creanţelor formulate împotriva averii debitorului Gălescu Mitra Mirela I.I. 

Număr dosar 20/115/2020; Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic în temeiul art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014  

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: Gălescu Mitra Mirela I.I.. 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul Caraș-Severin din data de 09.01.2020, creditorul CEC BANK SA a solicitat 

deschiderea procedurii insolvenței față de debitorul GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

cu sediul social în Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin, înregistrată la ORC sub nr. 

F11/310/2020, CUI 27156703, în vederea recuperării creanței în sumă totală de 246.775,32 lei, reprezentând: 

-Credit restant – 170.499,91lei; 

-Dobânzi restante – 74.932,41 lei; 

-Alte creanţe restante – 1.343,00 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de executare silită în dosarul execuţional nr. 

23-2016 aflat pe rolul BEJ Grimacovschi Iustin. 

Prin Sentința civilă nr. 65/JS din data de 04.06.2020 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, 

de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 20/115/2020, este admisă cererea formulată de creditorul CEC 

BANK SA, cu sediul în Mun. București, Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, respectiv s-a dispus deschiderea procedurii 

generale de insolvență împotriva debitoarei Gălescu Mitra Mirela Întreprindere Individuală  cu sediul în Sat Rusca, 

Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin, înregistrată la ORC sub nr. F11/310/2020, CUI 27156703. 

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca administrator judiciar practicianul în insolvență Consultant 

Insolvență SPRL. 

Prin Sentința civilă nr. 65/JS din data de 04.06.2020 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin au fost fixate 

următoarele termene: 

 Termenul limită pentru depunerea declarațiilor de creanțe este de 20.07.2020; 

 Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor 

este de 10.08.2020 

 Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor este de 7 zile de la data 

publicării tabelului preliminar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 

 Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la 07.09.2020; 

 Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. 

Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 17.08.2020, ora 12:00,  

 Primul termen după deschiderea procedurii la 10.09.2020. 

Cu privire la notificarea creditorilor privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului 

GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, administratorul judiciar, a respectat obligațiile 

instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014, și a notificat prin poștă, cu scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, următorii creditori: 

Nr. Destinatar Adresa 

1 Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Timiș Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, jud. Timiș  

2 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 

3 Primăria Teregova Strada Principală 358, Teregova 327390, Judet Caraş-Severin 

4 Primăria Caransebeș Piața Revoluției nr. 1, Caransebeș 325400, Judet Caraş-Severin 

5 D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin Mun. Resita, str. Domanului, nr. 2, jud. Caras-Severin 

6 CEC BANK București, Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3 
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Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9224 din 10.06.2020 

precum şi în cotidianul Național din data de 10.06.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 

85/2014. 

Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență a respectat prevederile legale 

instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii. 

În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 

 Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele 

care „[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  

 Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data 

deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în 

măsura îngăduită de prezentul titlu.” Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: „Creanţele născute după data 

deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform 

documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod 

corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 

 Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: 

„(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor 

constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste 

hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul 

judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, 

anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar 

va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit 

prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a 

respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 alin. (5). 

(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 

prevăzute de legi speciale. […]” 

 Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare 

de timbru, cererea de admitere a creanței bugetare este scutită de plata taxei de timbru judiciar. 

În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, următoarele declaraţii de creanţă:  

I.Grupa creanțelor GARANTATE: 

Conform art. 5 pct.15 din Legea nr. 85/2014: „creanţe care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care 

sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipoteca şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din 

Codul civil şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor 

principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ 

garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita drepturile corelative numai în ceea ce priveşte 

bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauye de preferinţă au întelesul dat lor de Codul civil, daca prin lege nu se prevede 

altfel;” 

1.CEC BANK SA având sediul în Mun. București, Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, CUI 361897, J40/155/1997, a 

solicitat înregistrarea în tabelul de creanţe al debitoruluI GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ cu suma de 246.975,32 lei reprezentând creanţă care beneficiază de o cauză de preferinţă fiind 

garantată cu garanţii aflate în proprietatea societăţii, pentru care accesoriile (dobânzi, penalităţi, speze bancare) vor 

curge şi se vor calcula până la data vânzărilor bunurilor, conform art. 103 din Legea 85/2014. 

În urma verificării înscrisurilor depuse, administratorul judiciar a constatat faptul că CEC BANK SA a formulat cererea 

de deschidere a procedurii generale de insolvență, aceasta fiind așadar calificată ca și declarație de creanță. 

Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei (drept de ipotecă intabulat conform Act notarial nr. 691 

din 05.03.2014), administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului ca întreaga creanță, în cuantum de 246.975,32 

lei, să fie înscrisă la masa credală a debitoarei cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 din Legea 85/2014 - creanţă 

garantată rang I. 

1.Fondul de Garantare a creditului Rural - IFN SA (FGCR) cu sediul în București, strada Occidentului nr. 5, Sector 1, 

CUI 5439903, J40/3050/1994, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanţe al debitoruluI GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu suma de 226.302,46 lei reprezentând creanţă care beneficiază de o cauză de 

preferinţă fiind garantată cu garanţii aflate în proprietatea societăţii, pentru care accesoriile (dobânzi, penalităţi, speze 

bancare) vor curge şi se vor calcula până la data vânzărilor bunurilor, conform art. 103 din Legea nr. 85/2014. 

Creditorul a atașat cererii de creanțe următoarele înscrisuri: 

-Contractul de de credit nr. BL53198/10.11.2014; 

-Contractul de credit nr. RQ13020859613840/04.03.2013; 

-Ordin de plată nr. 1039 din 12.09.2016; 

-Ordin de plată nr. 126 din 09.02.2017; 

-Notificare de acordare a garanției individuale nr. PC140902043/06.11.2014; 

-Notificare de acordare a garanției individuale nr. PC140600647/04.03.2013; 
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-Contract de garanție imobiliară nr. 691/05.03.2014 asupra teren și construcție înscrise în CF nr. 30470 pentru teren și 

30470-C3 pentru pensiunea agroturistică; 

-Contract de cesiune de creanță (reprezentând încasări APIA) nr. BL53198/10.11.2014; 

-Contract de ipotecă mobiliară nr. 261/05.03.2014 asupra conturilor curente ale debitoarei. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 

legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 10.07.2020. 

Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei (creanța a fost acceptată  în baza Contractului de credit nr. 

BL53198/10.11.2014, respectiv Contractul de credit nr. RQ13020859613840/04.03.2013 și a Contractului de garanție 

imobiliară nr. 691/05.03.2014 asupra teren și construcție înscrise în CF nr. 30470 pentru teren și CF 30470-C3 pentru 

pensiunea agroturistică), administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului ca întreaga creanță, în cuantum de 

226.302,46 lei, să fie înscrisă la masa credală a debitoarei cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 din Legea nr. 

85/2014 - creanţă garantată rang I. 

2.Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timișoara prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-

Severin, cu sediul în Reșița, str. Domanului, nr. 2, jud. Caraș-Severin, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al 

debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu suma de 153.975 lei, reprezentând 

obligații restante la bugetul general consolidat datorate de către societatea debitoare la data deschiderii procedurii 

generale a insolvenței, respectiv la data de 04.06.2020. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 

legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 06.07.2020. 

Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei, respectiv conform procesului-verbal de sechestru pentru 

bunuri imobile nr. 30949 din 23.11.2016 și a extrasului de carte funciară nr. 29361 din 24.11.2016, administratorul 

judiciar a admis solicitarea creditorului cu întreaga sumă, în cuantum de 153.975 lei, și a procedat la înscrierea acesteia 

în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei, cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 din 

Legea nr. 85/2014 - creanţă garantată rang 2. 

II.  Grupa creanțelor BUGETARE: 

Conform art. 5 pct.14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, 

contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele 

bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea 

de creanţă neacoperită;” 

1.Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timișoara prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-

Severin, cu sediul în Reșița, str. Domanului, nr. 2, jud. Caraș-Severin, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al 

debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  cu suma de 1.522.181,55 lei, 

reprezentând: 

-obligații restante la bugetul general consolidat datorate de către societatea debitoare la data deschiderii procedurii 

generale a insolvenței, respectiv la data de 04.06.2020, în cuantum de 164.801 lei; 

-creanța P.H.A.R.E. AFIR în cuantum de 378.964 lei, transmisă spre executare prin adresa nr. 23690/25.08.2017 pentru 

suma de 272.413,55 lei, stabilită prin Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 

9149/06.04.2017 și prin adresa nr. 23688/25.08.2017 pentru suma de 106.550 lei, stabilită prin Procesul verbal de 

constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 9150/06.07.2017; 

-creanța P.H.A.R.E. APIA în cuantum de 978.417 lei, transmisă spre executare prin adresa nr. 15787/04.12.2018, 

stabilită prin Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 10387/20.07.2017 și 

10388/20.07.2017. 

Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 

timbru, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 

legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 06.07.2020. 

Administratorul judiciar a procedat la înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului 

GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  a creanţei creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin 

A.J.F.P. Caraș-Severin, după cum urmează: 

-având în vedere faptul că administratorul judiciar nu are atribuția de a verifica creanțele fiscale pe fond, acestea fiind 

constatate prin titluri executorii, în temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014,  administratorul 

judiciar a procedat la înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului GĂLESCU 

MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a creanţei creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. 

Caraș-Severin în cuantum de 164.801 lei în categoria creanțelor bugetare, conform disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 

85/2014. 

-Suma de 378.964 lei, reprezentând creanța P.H.A.R.E. AFIR solicitată a fi înscrisă de creditorul D.G.R.F.P. Timișoara 

prin A.J.F.P. Caraș-Severin a fost respinsă de către administratorul judiciar având în vedere faptul că Agenția pentru 

finanțarea investițiilor rurale - AFIR a formulat Cerere de înscriere în Tabelul creanțelor privind debitorul  GĂLESCU 

MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  pentru suma de 399.196,07 lei, în temeiul titlurilor executorii 

reprezentate de: 

-Contractul de finanțare nr. C313M011051100006/24.05.2011; 

-Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate 

nr. 9149/06.04.2020; 
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-Contractul de finanțare nr. C1120021051100061/18.05.2011; 

-Procesul verbal constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate nr. 

9150/06.04.2020; 

-Sentința nr. 789/29.05.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3867/115/2017; 

-Sentința nr. 468/12.04.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3866/115/2017; 

-Procesul verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate nr. 10976/24.06.2020; 

-Procesul verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate nr. 10977/24.06.2020. 

-Suma de 978.417 lei, reprezentând creanța P.H.A.R.E. APIA solicitată a fi înscrisă de creditorul D.G.R.F.P. Timișoara 

prin A.J.FP. Caraș-Severin a fost respinsă de către administratorul judiciar având în vedere faptul că Agenția de plăți și 

Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Caraș-Severin (APIA) a formulat Cerere de înscriere/ admitere a 

creanței în tabelul preliminar  pentru suma de 962.718,04 lei, în temeiul titlurilor executorii reprezentate de: 

-Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate 

nr. 10387/20.07.2017; 

-Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate 

nr. 10388/20.07.2017. 

Întrucât ne aflăm în fața unei proceduri speciale de recuperare a creanțelor bugetare prevăzută de Legea 85/2014, 

A.P.I.A. și A.F.I.R. au obligația de a proceda la recuperarea sumelor, iar calitatea de creditor / titular al creanței nu mai 

revine Serviciului Fiscal Municipal Caransebeș în această fază procesuală a debitoarei GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. 

Administratorul judiciar va proceda la notificarea creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.FP. Caraș-Severin cu 

privire la admiterea parțială a sumelor solicitate a fi înscrise în tabelul preliminar de creanțe al debitoarei GĂLESCU 

MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, conform disp. art. 58 alin. (1) litera k) din Legea 85/2014. 

1.Agenția de plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Caraș-Severin (APIA) cu sediul în Reșița, Piața 

Republicii nr. 28, jud. Caraș-Severin a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului GĂLESCU MITRA 

MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  cu suma de 962.718,04 lei, în temeiul titlurilor executorii reprezentate 

de: 

-Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate 

nr. 10387/20.07.2017; 

-Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate 

nr. 10388/20.07.2017. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 

legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 10.07.2020. 

Conform disp. art. 30 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a acestei creanțe este 

scutită de plata taxei de timbru judiciar. 

Întrucât ne aflăm în fața unei proceduri speciale de recuperare a creanțelor bugetare prevăzută de Legea 85/2014, 

A.P.I.A. și A.F.I.R. au obligația de a proceda la recuperarea sumelor, iar calitatea de creditor / titular al creanței nu mai 

revine Serviciului Fiscal Municipal Caransebeș în această fază procesuală a debitoarei GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. 

Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei, administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului ca 

întreaga creanță, în cuantum de 962.718,04 lei, să fie înscrisă la masa credală a debitoarei cu rangul de preferinţă 

prevăzut de art. 161 pct. 5 din Legea 85/2014 – creanţă bugetară. 

2.Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale - AFIR cu sediul în București, strada Știrbei Vodă nr. 43, Sector 1 a 

solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ  cu suma de 399.196,07 lei, în temeiul titlurilor executorii reprezentate de: 

-Contractul de finanțare nr. C313M011051100006/24.05.2011; 

-Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate 

nr. 9149/06.04.2020; 

-Contractul de finanțare nr. C1120021051100061/18.05.2011; 

-Procesul verbal constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate nr. 

9150/06.04.2020; 

-Sentința nr. 789/29.05.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3867/115/2017; 

-Sentința nr. 468/12.04.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3866/115/2017; 

-Procesul verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate nr. 10976/24.06.2020; 

-Procesul verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate nr. 10977/24.06.2020. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 

legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 29.06.2020. 

Conform disp. art. 30 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a acestei creanțe este 

scutită de plata taxei de timbru judiciar. 

Întrucât ne aflăm în fața unei proceduri speciale de recuperare a creanțelor bugetare prevăzută de Legea nr. 85/2014, 

A.P.I.A. și A.F.I.R. au obligația de a proceda la recuperarea sumelor, iar calitatea de creditor / titular al creanței nu mai 

revine Serviciului Fiscal Municipal Caransebeș în această fază procesuală a debitoarei GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. 
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Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei, administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului ca 

întreaga creanță, în cuantum de 399.196,07 lei, să fie înscrisă la masa credală a debitoarei cu rangul de preferinţă 

prevăzut de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 – creanţă bugetară. 

III. Grupa creanțelor CHIROGRAFARE: 

1.SC Enel Energie SA cu sediul în București, strada Mircea Vodă nr. 30, etaj 5, cam. 5.3, Sector 3, CUI 22000460, 

J40/12303/2007, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  cu suma de 1.902,66 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice ce rezultă 

din facturile emise anterior deschiderii procedurii, respectiv: 

-FF 2OEI01893890 din 17.02.2020 în valoare de 1.709,69 lei, restanță la plată 562,34 lei, scadentă în data de 

18.03.2020; 

-FF 2OEI03898848 din 13.04.2020 în valoare de 491,48 lei, restanță la plată 473,06 lei, scadentă în data de 13.05.2020; 

-FF 2OEI04942542 din 14.05.2020 în valoare de 867,26 lei, restanță la plată 867,26 lei, scadentă în data de 15.06.2020. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 

legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 13.07.2020 şi că este legal timbrată. 

Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei, administratorul judiciar a admis parțial solicitarea 

creditorului, în sensul că a înscris la masa credală a debitoarei cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 161 pct. 8 din 

Legea nr. 85/2014 – creanţă chirografară, suma de 1.035,40 lei, având în vedere faptul că data factura fiscală nr. 

2OEI04942542 din 14.05.2020 în valoare de 867,26 lei este scadentă ulterior datei deschiderii procedurii generale de 

insolvență, respectiv după data de 04.06.2020. 

Administratorul judiciar va proceda la notificarea creditorului SC Enel Energie SA cu privire la admiterea parțială a 

sumelor solicitate a fi înscrise în tabelul preliminar de creanțe al debitoarei GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, conform disp. art. 58 alin. (1) litera k) din Legea 85/2014. 

2.Banca Transilvania S.A. (succesoarea BancPost  SA) cu sediul în Cluj-Napoca, strada George Barițiu nr. 8, jud. Cluj a 

solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ, în categoria creanțelor garantate, cu suma de 126.594,97 lei, reprezentând: 

-Debit principal restant, urmare a încheierii contractului de credit nr. BL53198/10.11.2014, în cuantum de 39.551,20 lei; 

-Dobânzi restante în cuantum de 12.517,87 lei; 

-Penalități în cuantum de 74.048,63 lei; 

-Comisioane restante + taxă judiciară de timbru în cuantum de 477,27 lei.  

Creditorul a atașat cererii de creanțe următoarele înscrisuri: 

-Contract de ipotecă mobiliară nr. BL53198/10.11.2014 (asupra unui cont); 

-Garanții de la terți (fidejusiune); 

-Garanție fermă și irevocabilă emisă de FGCR în favoarea Băncii, reprezentând 80% din valoarea creditului acordat 

împrumutatului; 

-Cesiune de creanță conform contract nr. BL53198/10.11.2014. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 

legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 20.07.2020 şi că este legal timbrată. 

Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei, administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului, 

în sensul că a înscris la masa credală a debitoarei cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 

85/2014 – creanţă chirografară, suma de 126.594,97 lei, raportat la considerentul că garanțiile depuse de către Banca 

Transilvania în susținerea cererii de creanțe nu sunt referitoare la bunurile aflate în averea debitoarei. 

Administratorul judiciar va proceda la notificarea creditorului Banca Transilvania S.A. cu privire la admiterea creanței 

solicitată a fi înscrisă în tabelul preliminar de creanțe al debitoarei GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ în categoria creanțelor chirografare, conform disp. art. 58 alin. (1) litera k) din Legea 85/2014. 

Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că administratorul judiciar a depus toată diligența în vederea 

notificării potențialilor creditori ai debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, 

publicând notificarea de deschidere a procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Național, în 

conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 

Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 

potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 

creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 

momentul înscrierii lor la masa credală.” 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


