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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2297 din data de 31.07.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4321/30/2019; 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, 

Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport întocmit în condiţiile art. 59  alin. 

(1) din Legea 85/2014 privind debitorul Gălescu Mitra Mirela I.I, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport întocmit în condiţiile art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind debitorul Gălescu Mitra Mirela I.I. 

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

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

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: Gălescu Mitra Mirela I.I.. 

1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1), (2) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, creditorul CEC BANK a solicitat deschiderea procedurii 

prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ  SRL cu sediul 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, 

în dosarul nr. 20/115/2020, este admisă cererea formulată de creditorul CEC BANK, împotriva debitorului GĂLESCU 

MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL 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 provizoriu practicianul în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL. 

Prin Sentința civilă nr. 65/JS din data de 04.06.2020 pronunțată de Tribunalul Caraş-Severin au fost fixate următoarele 

termene: 

-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. 

2. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  

Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi 

a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

- a comunicat debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  la sediul din Sat Rusca, 

Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 

1759/16.06.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ nr. 1758/16.06.2020 către fondatorul întreprinderii individuale Gălescu M.M., prin 

scrisoare cu confirmare de primire; (Anexa 1 – Factură și borderou C.N. Poșta Română) 

Au fost notificați următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului, prin poștă, 

cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. Destinatar Adresa 

1 
GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - debitoare 

Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-

Severin 

2 GĂLESCU M. M. 
 

3 
Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Timiș 

Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, jud. 

Timiș  

4 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 
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5 
Primăria Teregova 

Strada Principală 358, Teregova 327390, Judet Caraş-
Severin 

6 
Primăria Caransebeș 

Piața Revoluției nr. 1, Caransebeș 325400, Judet 

Caraş-Severin 

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

8 CEC BANK București, Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3 

Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL 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, respectiv a fost afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Notificare-deschidere-procedura-generala-a-insolventei-impotriva-

debitorului-Gălescu-Mitra-Mirela-I.I..pdf.  

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenței nr. 1755/16.06.2020 

prin intermediul poștei electronice, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 

De asemenea, conform dispozițiilor Sentințe civile nr. 65/JS din data de 04.06.2020 pronunțată de Tribunalul Caraș-

Severin în dosarul nr. 20/115/2020, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență împotriva debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ nr. 1754/16.06.2020 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, 

BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala 

Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; 

Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe 

Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. 

3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 

Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării 

inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 23.06.2020, ora 11:00.  

Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2087/12.12.2019, administratorul judiciar fost în imposibilitate de a 

identifica bunuri în averea debitoarei. (Anexa 6) 

Administratorul judiciar a înștiințat debitorul cu privire la faptul că inventarierea patromoniului GĂLESCU MITRA 

MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  se va efectua pe baza înscrisurilor din evidența contabilă, precum și a 

celor transmise de instituțiile relevante. 

4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 

Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 65/JS din 

data de 04.06.2020 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 20/115/2020, administratorul judiciar a 

procedat la convocarea fondatorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  pentru data de 

22.07.2020, ora 15:00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş, în vederea desemnării administratorului special al GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.  

Conform Deciziei nr. 2201/22.07.2020 s-a prezentat fondatorul debitoarei, astfel că președintele de ședință - practician 

în insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, desemnându-se administrator special 

d-na GĂLESCU M. M.. 

5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 

În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raport întocmit 

în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă privind 

debitorul GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL. Acest raport a fost depus la dosarul 

cauzei, publicat în BPI nr. 10421/25.06.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul- 

Gălescu-Mitra-Mirela-I.I..pdf  

Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 

şi de insolvenţă privind debitorul GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  SRL se rețin 

următoarele: 

-debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 

reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei;  

-din analiza preliminară a activității debitorului aferentă datelor obținute pană la data prezentului raport, rezultă că 

debitorul GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ nu are o structură economico – 

financiară care să-i permită continuarea activității. 

-debitorul GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ se încadrează în criteriile prevăzute la 

art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 

-actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar 

-administratorul social nu poate fi găsit. 

Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului GĂLESCU 

MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. a, 

b) din Legea nr. 85/2014. 
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În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 

deschidere a procedurii insolvenței – CEC BANK, precum și debitorului, cu privire la propunerea administratorului 

judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  a fost publicată în BPI nr. 10440/25.06.2020, și afișată pe site-ul administratorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Notificare-privind-propunerea-de-

intrare-in-faliment-privind-debitorul-Galescu-Mitra-Mirela-I.I..pdf  

De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 

simplificată a debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ nr. 1878/24.06.2020 către 

creditorul CEC BANK prin poșta electronică. 

6. Referitor la situația financiară a debitoarei 

Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a transmiterii notificării de deschidere a procedurii generale de 

insolvență la sediul social al debitoarei, reprezentantul debitoarei a predat administratorului judiciar următoarele 

documente aferente activității economice desfășurate de către debitoarea GĂLESCU MITRA MIRELA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ: 

 declarații fiscale 2020; 

 acte întreprindere individuală (certificate ORC, ANAF, etc) – 7 pagini; 

 Proces verbal de control ANAF + chitanță amendă – 2 pagini; 

 Facturi, avize, chitanțe, NIR-uri, BF – 2020; 

 Registrul jurnal încasări și plăți 01.01.2020-30.06.2020; 

 Jurnal cumpărări 01.04.2020-30.06.2020; 

 Raport de inspecție fiscală nr. 2409/29.05.2020; 

 Facturi, avize, chitanțe, NIR-uri, BF – 2019; 

 Registru încasări și plăți 2019; 

 Jurnale vânzări și cumpărări 2019; 

 Documentele transmise inițial prin poșta electronică – în original (situație furnizori, clienți, registru imobilizări, lista 

cuprinzând dările în folosință a bunurilor de natura obiectelor de inventar, etc); 

 Facturi, avize, chitanțe, NIR-uri, BF – 2018; 

 Registrul jurnal încasări și plăți 2018; 

 Jurnale vânzări și cumpărări 2018; 

 declarații fiscale 2018, conform Proces verbal de predare-primire nr. 2202 din 22.07.2020. 

Avand în vedere faptul că debitoarea este titulara unei întreprinderi individuale, suntem în imposibilitatea de a analiza 

situația financiară pe baza datelor publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 26.01.2019.  
Adresa:   126A               -   Rusca     

Judetul: CARAŞ-SEVERIN  

Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: F11 /310 /2010  

Act autorizare: -  

Codul postal: 327391  

Telefon: -  

Fax: -  

Stare societate:  INREGISTRAT din data 09 Iulie 2010 

Observatii privind societatea comerciala: - 

Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) 26 Ianuarie 2019  

Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ figurează ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, având codul de înregistrare in 

scopuri de TVA RO 27156703. Înregistrarea în scopuri de TVA este valabilă începând din data de 01.12.2011. 

Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Municipiului Teregova, informații privind situația bunurilor mobile și 

imobile din patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 1752/16.06.2020. 

Prin adresa nr. 5048/19.06.2020 comunicată de către Primăria Teregova, a transmis administratorului judiciar faptul că 

debitoarea figurează în evidența fiscală cu următoarele bunuri impozabile: 

-BUNURI MOBILE: 

-MERECEDES BENZ, SERIE MOTOR 00262457, SERIE ȘASIU: WDB9700151K773023, cu o valoare impozabilă 

de 19,530 lei. 

-BUNURI IMOBILE: 

-CLĂDIRE NEREZIDENȚIALĂ, cu o valoare impozabilă de 3,000 lei, impusă la data de 31.12.2010, înscrisă în CF nr. 

30470. 

Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Caransebeş, informații privind situația bunurilor mobile și imobile din 

patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 1753/16.06.2020, comunicată prin 

poștă electronică. 

Până la data prezentului raport Primăria Caransebeş nu a transmis un răspuns la solicitările subscrisei. 

Subscrisa a transmis a transmis adresa nr. 1751/16.06.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-

Severin, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele Biroului de Cadastru şi Publicitate 

http://www.mfinante.ro/
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Imobiliară Caransebeș cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate 

asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de funciară.  

Conform certificatului nr. 19854/17.06.2020 comunicat de OCPI Caraș-Severin, debitorul Gălescu Mitra - Mirela I.I. nu 

figurează în evidențele OCPI Caraș-Severin – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reşiţa cu bunuri imobile. 

Conform certificatului nr. 12562/18.06.2020 comunicat de OCPI Timiș, debitorul Gălescu Mitra - Mirela I.I. figurează 

în evidențele OCPI Caraș-Severin – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caransebeş cu bunuri imobile 

înregistrate sub nr. 30470 în cartea funciară Teregova. 

Conform registrului imobilizărilor la 30.06.2020 predat de către debitoare administratorului judiciar, Gălescu Mitra - 

Mirela I.I. deţine următoarele bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare totală de 417.799,84 lei: 

- Clădire agropensiune cu o valoare de intrare de 304.189,36 lei; 

- Instalaţie solară cu o valoare de intrare de 4.500 lei; 

- Husqwarna cu o valoare de intrare de 3.500 lei; 

- Gater cu o valoare de intrare de 38.000 lei; 

- Maşină ascuţit pânze cu o valoare de intrare de 20.000 lei; 

- Autoutilitară cu o valoare de intrare de 41.000 lei; 

- Cazan preparare apă caldă cu o valoare de intrare de 4.500 lei. 

De asemenea, Gălescu Mitra - Mirela I.I. deţine bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare totală de 40.917,57 

lei, conform listei dărilor în folosinţă a obiectelor de inventar predate de către titularul întreprinderii individuale pentru 

perioada 01.01.2013 – 30.06.2020. 

9. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

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

de 147,30 lei, astfel:  
Nr. Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007375 06.07.2020 7.10 lei comunicare notificare către fondator 

2 ORC  2176053 09.06.2020 20.00 lei Furnizare informații ORC 

3 SC Olimpiq Media SRL  PBL 18585 10.06.2020 45.48 lei 

publicare notificare privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență în ziarul 

Național din 10.06.2020 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00061956 03.07.2020 23.40 lei transmitere notificare către creditori 

5 C.N. Poșta Română SA DIV000007076 26.06.2020 7.80 lei comunicare adresă către fondator 

6 C.N. Poșta Română SA DIV000005715 23.06.2020 8.02 lei 
comunicare somație, sentință și notificare către 

fondator 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00006600 17.06.2020 35.50 lei 
transmitere notificare deschidere procedură 
către ddebitor, fondator și creditori 

 

Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în procedura generală 

de insolvență 
147.30 lei 

 10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 

simplificată a debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  în temeiul disp. art. 38 

alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) și lit. D din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui nou termen în 

vederea identificării bunurilor din averea debitorului, întocmirea tabelului de creanțe și îndeplinirea atribuțiilor 

administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 

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


