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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2923 Din data de 14.09.2020 
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 5 (cinci) 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. 2509/13.08.2020 pentru termenul lunar din data de 15.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
13399/17.08.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-Cricom-SRL-termen-lunar-15.08.2020.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.” 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat somația nr. 2562/18.08.2020 către administratorul Udriste C. C. la 
adresa de domiciliu din -, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire cu conținut declarat nr. VA39996586478, cât 
și prin e-mail la adresa -, prin care a solicitat următoarele: 
„1.Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil următoarele bunuri: autoturismul marca 
DACIA, model DUSTER, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD; Generator curent KDE6700TA – 5.322,58 lei; GSH 27 
VC – PICAMAR – 6.088,71 lei; Schela mobilă second Hand hMAX de lucru 8.5 M – 5.268,00 lei; Mobilier – rafturi 
magazin – 6.641,28 lei; Mobilier birou – 3.997,58 lei; Mobilier birou – 3.997,58 lei. 
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2. Conform Registrului de casă și a balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2019, la data de 31.10.2019 
societatea Cricom SRL înregistrează numerar în casierie în sumă de 511.197,20 lei. Vă solicităm să procedați la 
predarea numerarului existent în casieria societății Cricom SRL la data de 31.10.2019 în sumă de 511.197,20 lei prin 
virarea sumei în contul unic de insolvență al debitorului Cricom SRL deschis la Banca Transilvania cod IBAN 
RO33BTRLRONCRT0564059301. 
3. Conform balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2019, debitorul Cricom SRL înregistrează la data de 
31.10.2019 stocuri de materiae de construcții în valoare de 96.002,43 lei. Vă solicităm să procedați la predarea de 
urgență către lichidatorul judiciar a stocurilor în valoare de 96.002,43 lei existente în patrimoniul societății Cricom SRL 
la data de 31.10.2019. 
4. Conform balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2019, debitorul Cricom SRL înregistrează la data de 
31.10.2019 creanțe la debitori diverși în sumă de 118.823,04 lei. Vă solicităm să procedați la predarea de urgență către 
lichidatorul judiciar a tuturor documentelor financiar-contabile aferente creanțelor la debitori diverși în sumă de 
118.823,04 lei (facturi, contracte, fișe de cont, etc.) 
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Cricom SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii 
civile și penale. Prin Încheierea de ședință din Camera de consiliu din data de 15.10.2019 pronunţată de către Tribunalul 
Giurgiu, în dosarul nr. 1569/122/2019, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului debitorului SC Cricom SRL, 
respectiv ridicarea dreptului de administrare a gestiunii debitorului Cricom SRL. Astfel, conform disp. art. 84 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule 
de drept, orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Cricom SRL prin administratorul special Udriste C. 
C. fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept.” 
Urmare primirii somației nr. 2562/18.08.2020, administratorul special Udriste C. C. a comunicat subscrisei următoarele: 
„1. Autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD face obectul contractului de leasing 
incheiat cu creditorul Impuls leasing pentru care s-a inceput inca din anul 2019 procedura de novatie prin schimbarea 
utilizatorului . In prezent masina este inca proprietatea Impuls  leasing si nu se pune problema predarii autoturismului 
pentru a fi valorificat in procedura de lichidare a Cricom SRL ; 
Celelalte bunuri mobile nu mai sunt in posesia noastra , parte din ele fiindu-ne furate de pe santier; 
2.Suma  de 511.197,20 lei din contul casei face obiectul unei erori de contabilitate , aceasta suma nu exista in realitate 
ca datorie a administratorului catre firma ; 
3. Stocurile  de materiale de construcții în valoare de 96.002,43 lei au fost puse in opera la diverse lucrari , nu avem nici 
un material in stoc pentru a fi predat , contabila nu a operat la timp utilizarea materialelor; 
4. In ceea ce privesc creanțele  asupra  debitorilor  diverși în sumă de 118.823,04 lei va comunicam , ca nu avem nimic 
de incasat , scriptic nu a fost operata in contabilitate fiecare incasare la vremea ei. In consecinta, firma Cricom prin 
administrator a solicitat intrarea in insolventa pentru ca a aparut incapacitatea de plata, din motive obiective 
caracteristice specificului activitatii in constructii si nu a desfasurat activitati care sa duca la aceasta situatie.”  
Menționăm faptul că, urmare analizei documenelor financiar-contabile ale societății debitoare Cricom SRL predate 
subscrisei de către fostul lichidator judiciar, conform balanței clienți aferentă lunii noiembrie 2019, debitorul Cricom 
SRL înregistrează următoarele creanțe:  
• Creanța către Aproma Impex SRL în valoare de 7.415,50 lei conform facturii fiscale nr. 566/20.08.2019 – subscrisa a 
comunicat prin poștă cu confirmare de primire către clientul Aproma Impex SRL, având CUI RO 8287745, 
J23/1761/2011, cu sediul social în Popești Leordeni, str. Oituz, 44M, Lotul 1G, jud. Ilfov, somația nr. 2617/19.08.2020 
prin care a solicitat achitarea debitului restant de 7.415,50 lei datorat către SC Cricom SRL în contul unic de insolvență 
deschis pe numele societății Cricom SRL, CUI 12867244 la Banca Transilvania cod IBAN RO33 BTRL RONC RT05 
6405 9301, în termen de 5 zile de la primirea somației. (Anexa 5) Până la data prezentului raport clientul Aproma 
Impex SRL nu a răspuns solicitărilor subscrisei. 
• Creanța către Izosmart SRL în valoare de 11.066,00 lei, conform facturii fiscale nr. 559/12.04.2019 – subscrisa a 
comunicat prin poștă cu confirmare de primire către clientul Izosmart SRL, având CUI RO 36357196, J27/670/2016, cu 
sediul social în Roman, str. Plopilor, nr. 1, jud. Neamț, somația nr. 2619/19.08.2020 prin care a solicitat achitarea 
debitului restant de 11.066,00 lei datorat către SC Cricom SRL în contul unic de insolvență deschis pe numele societății 
Cricom SRL, CUI 12867244 la Banca Transilvania cod IBAN RO33 BTRL RONC RT05 6405 9301, în termen de 5 
zile de la primirea somației.  
Conform fișei contului 401.00049 Cricom SRL comunicată de către reprezentanții societății Izosmart SRL, nu există 
debite datorate către societatea Cricom SRL, acestea fiind conform ordine de plată și chitanță.  
Având în vedere răspunsul comunicat de către administratorul Udriste C. C., subscrisa a revenit și a comunicat somația 
nr. 2764/03.09.2020 către administratorul Udriste C. C. la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de 
primire cu conținut declarat nr. VA39996665456, cât și prin e-mail la adresa -, prin care a solicitat următoarele: „1. Vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil bunul: autoturismul marca Dacia, model Duster, 
versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD; 
Cu privire la susținerile dvs.: „1. Autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD face 
obectul contractului de leasing incheiat cu creditorul Impuls leasing pentru care s-a inceput inca din anul 2019 
procedura de novatie prin schimbarea utilizatorului . In prezent masina este inca proprietatea Impuls  leasing si nu se 
pune problema predarii autoturismului pentru a fi valorificat in procedura de lichidare a Cricom SRL;” 
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Vă comunicăm faptul că bunul mobil se află în gestiunea dumneavoastră, respectiv aveți obligația predării bunului 
mobil către lichidatorul judiciar.  
2. Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil următoarele bunuri: Generator curent 
KDE6700TA – 5.322,58 lei; GSH 27 VC – Picamar – 6.088,71 lei; Schela mobilă second Hand hMAX de lucru 8.5 M 
– 5.268,00 lei; Mobilier – rafturi magazin – 6.641,28 lei; Mobilier birou – 3.997,58 lei; Mobilier birou – 3.997,58 lei. 
Cu privire la susținerile dvs.: „Celelalte bunuri mobile nu mai sunt in posesia noastra , parte din ele fiindu-ne furate de 
pe santier;” 
Vă solicităm să ne comunicați de urgență toate documentele justificative ale furtului din proprietatea debitorului Cricom 
SRL a bunurilor mobile anterior menționate: cereri de sesizare a organelor de poliție, procese-verbal de constatări ale 
furturilor, etc. 
3. Conform Registrului de casă și a balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2019, la data de 31.10.2019 
societatea Cricom SRL înregistrează numerar în casierie în sumă de 511.197,20 lei. 
Vă solicităm să procedați la predarea numerarului existent în casieria societății Cricom SRL la data de 31.10.2019 în 
sumă de 511.197,20 lei prin virarea sumei în contul unic de insolvență al debitorului Cricom SRL deschis la Banca 
Transilvania cod IBAN RO33BTRLRONCRT0564059301. 
Cu privire la susținerile dvs.: „2.Suma  de 511.197,20 lei din contul casei face obiectul unei erori de contabilitate , 
aceasta suma nu exista in realitate ca datorie a administratorului catre firma ;” 
vă comunicăm următoarele dispoziții legale: 
- Art. 73 alin. (1) lit. c) și e) din Legea societăților nr. 31/1990 modificată şi republicată, prevede „(1) Administratorii 
sunt solidar răspunzători față de societate pentru: […] c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; […] e) 
stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”. 
- Art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, 
regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au 
obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.” 
- Art. 2 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „(1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, 
evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor 
obținute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1.  
În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și 
păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea 
desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii 
financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.” 
- Art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991: „ (1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității 
la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, […] 
Vă solicităm să procedați de urgență la predarea tuturor actelor contabile cu privire la justificarea erorii contabile 
invocate de către dvs. 
4. Conform balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2019, debitorul Cricom SRL înregistrează la data de 
31.10.2019 stocuri de materiae de construcții în valoare de 96.002,43 lei. 
Vă solicităm să procedați la predarea de urgență către lichidatorul judiciar a stocurilor în valoare de 96.002,43 lei 
existente în patrimoniul societății Cricom SRL la data de 31.10.2019. Cu privire la susținerile dvs.: „3. Stocurile  de 
materiale de construcții în valoare de 96.002,43 lei au fost puse in opera la diverse lucrari , nu avem nici un material in 
stoc pentru a fi predat , contabila nu a operat la timp utilizarea materialelor;” Vă solicităm să predați de urgență 
lichidatorului judiciar toate documentele contabile cu privire la eliberarea în consum a stocurilor de materiale de 
construcții în valoare de 96.002,43 lei. 
5. Conform balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2019, debitorul Cricom SRL înregistrează la data de 
31.10.2019 creanțe la debitori diverși în sumă de 118.823,04 lei. Cu privire la susținerile dvs.: „4. In ceea ce privesc 
creanțele  asupra  debitorilor  diverși în sumă de 118.823,04 lei va comunicam , ca nu avem nimic de incasat , scriptic 
nu a fost operata in contabilitate fiecare incasare la vremea ei.” Vă solicităm să procedați la predarea de urgență către 
lichidatorul judiciar a tuturor documentelor financiar-contabile aferente creanțelor la debitori diverși în sumă de 
118.823,04 lei (facturi, contracte, fișe de cont, dovezi ale încasării creanțelor, etc.) 
De asemenea, vă solicităm să procedați la predarea de urgență a tuturor documentelor contabile întocmite până la data 
prezentei somații. Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și 
disponibilităților bănești existente în averea debitorului SC Cricom SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de 
atragerea răspunderii civile. De asemenea, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și 
disponibilităților bănești existente în averea debitorului SC Cricom SRL, având în vedere următoarele prevederi: 
• disp. art. 241 alin. (1) lit. a) din Cod Penal:  
„Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: […]  
A) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;” 
• dis. art 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
„(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: […] 
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al 
disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin 
bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;” 
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• disp. art. 239 din Codul Penal: 
„Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor 
(1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul 
său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă.” 
• Articolul 295 din Codul Penal: 
„Delapidarea 
(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau 
alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea 
exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. 
(2) Tentativa se pedepsește.” 
lichidatorul judiciar apreciază că s-ar impune formularea plângerii penale împotriva dvs. în calitate de administrator al 
societății debitoarei Cricom, pentru prejudiciul cauzat societății și creditorilor acesteia, respectiv va convoca adunarea 
creditorilor pentru exprimarea unei opinii în aces sens, precum și pentru mandatarea părții/creditorului care va introduce 
și susține plângerea penală. 
Prin Încheierea de ședință din Camera de consiliu din data de 15.10.2019 pronunţată de către Tribunalul Giurgiu, în 
dosarul nr. 1569/122/2019, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului debitorului SC Cricom SRL, respectiv 
ridicarea dreptului de administrare a gestiunii debitorului Cricom SRL. 
Astfel, conform disp. art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor 
ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept, orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Cricom SRL 
prin administratorul special Udriste C. C. fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de 
drept”.  
Din cuprinsul răspunsului comunicat prin e-mail de către Udriste C. C. în data de 07.09.2020 se rețin următoarele:  
„[…] Pentru motivul ca masina mai sus mentionata nu este proprietatea firmei Cricom ci a societatii de leasing, nu 
predau aceasta masina atat timp cat personal am achitat ratele de leasing anterior intrarii in faliment cat si dupa intrarea 
in faliment din bani personali, cu intentia de a transfera contractul de leasing pe masura intocmirii documentatiei legale. 
[…]  
2. Cu privire la punctul 2 din somatia dvs. […] sa va aduc un generator, un picamar, schele sau mobilier de birou. […] 
Revin si precizez ca aceste bunuri nu mai sunt in posesia mea, nu am anuntat furtul pentru ca am observat disparitia lor 
tarziu. […] 
3. Cu privire la predarea numerarului din contul casei […] Suma respectiva este numai o inregistrare scriptica in 
contabilitate, fara a exista in fapt fiind o neoperare la timp a operariunilor contabile de catre contabila care ne tinea 
contabilitatea. […] Nu am alte acte contabile sa va predau, probabil ca fostul lichidator judiciar v-a predat ce avea 
[…]”.  
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, respectiv toate bunurile existente în averea debitorului. 
Menționăm faptul că, subscrisa a comunicat adresa nr. 2549/17.08.2020 către Impuls-Leasing România IFN SA, prin 
care a solicitat informații privind menținerea/rezilierea Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 
08.02.2018 încheiat între Cricom SRL,  cu sediul social în Satul Crevedia Mare, Comuna Crevedia Mare, jud. Giurgiu, 
având CUI 12867244, înregistrată la ORC sub nr. J52/69/2000 și Impuls – Leasing Romania IFN SA, având ca obiect 
finanțarea în regim de leasing financiar în legătură cu bunul reprezentat de autoturismul marca Dacia, model Duster, 
versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD. 
Până la data prezentului raport de activitate, creditorul Impuls-Leasing România IFN SA nu a răspuns solicitărilor 
subscrisei. 
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 înaintarea 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, către Tribunalul Giurgiu. 
4. Referitor la disp. art. 49 alin. (4) teza I și art. 108 alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că, 
fostul lichidator judiciar provizoriu nu a procedat la ajustarea tabelului de creanțe urmare distribuirilor efectuate, în 
temeiul art. 49 alin. (4) teza I și art. 108 alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014, subscrisa a întocmit Tabelul definitiv 
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actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Cricom SRL nr. 2528/14.08.2020, care a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13411/17.08.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Tabel-definitiv-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-
averii-debitorului-SC-Cricom-SRL.pdf.  
5. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura de faliment, avansate 
de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 61,06 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 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00007733 19.08.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul special Udriste C. C. 

4 C.N. Poșta Română SA 
CNPRCOMaaa/ 

4032466 
21.08.2020 12.00 lei comanicare somații către Aproma Impex SRL și Izosmart SRL 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00008204 04.09.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul special Udriste C. C. 

6 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1468851 18.08.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații nr. 
1468851/18.08.2020 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

de faliment 
61.06 lei 

 
6.  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. 
7. 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.  


