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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 2919 Data emiterii: 11.09.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2710/97/2019; Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Duca C.. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, C.P. 330005, jud. Hunedoara. 
3.1. Debitor: SC Defensis Mar SRL, cod de identificare fiscală: 31995827; Sediul social: localitatea Simeria, str. Preot 
Nistor Socaciu, nr. 77, jud. Hunedoara; Număr de ordine în registrul comerţului J20/646/2013. 
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 lichidator judiciar al debitorului SC Defensis Mar SRL, 
conform Sentinței nr. 616/F/2019 din data de 27.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2710/97/2019 de către Tribunalul 
Hunedoara, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 
de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Defensis Mar SRL, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Defensis Mar SRL 

Număr dosar 2710/97/2019; Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic Duca C. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Defensis Mar SRL 
1. Referitor la disp. art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Conform dispozițiilor judecătorului-sindic din cadrul Rezoluției din data de 04.03.2020, lichidatorul judiciar a procedat 
la întocmirea şi depunerea la dosarul cauzei, a Raportului cu propunere de închidere a procedurii simplificate de 
insolvență a debitorului SC Defensis Mar SRL nr. 1051/02.04.2020, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
acesta fiind publicat în BPI nr. 6317/10.04.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-174-din-Legea-nr.-85-2014-privind-
debitorul-SC-Defensis-Mar-SRL.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul administrativ de control din data de 08.07.2020, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de 
activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Defensis Mar SRL nr. 2237/27.07.2020 pentru 
termenul lunar din data de 27.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 12358/27.07.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Raport-de-
activitate-SC-Defensis-Mar-SRL-termen-lunar-27.12.2019.pdf. 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Defensis Mar SRL nr. 2636/21.08.2020 pentru 
termenul lunar din data de 27.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13845/25.08.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-
activitate-SC-Defensis-Mar-SRL-termen-luar-27.08.2020.pdf.   
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorilor Morcozan A. G. și Morcozan A. N. 
în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Hunedoara. 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 2710/97/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 
16.09.2020. Prin Încheierea de ședință publică din data de 08.07.2020 pronunțată în dosarul nr. 2710/97/2019/a1, faţă 
de lipsa de procedură cu pârâtul Morcozan A. N., judecătorul-sindic a dispus amânarea judecării cauzei la data de 
16.09.2020, pentru ca reclamantul Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar să efectueze demersurile 
necesare în vederea aflării ultimei adrese de domiciliu a pârâtului Morcozan A. N.. 
Este necesar de menționat faptul că, în vederea comunicării notificării privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului Defensis Mar SRL la adresele de domiciliu ale celor doi administratori Morcozan A. 
G. și Morcozan A. N., subscrisa a solicitat prin adresa nr. 2113/13.12.2019 transmisă către Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor Timișoara comunicarea adreselor de domiciliu/reşedinţă ale numiților anterior menționați.  
Conform adresei nr. 126118/18.12.2019 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, adresele de domiciliu 
ale celor doi administratori sunt: 
• Morcozan A. N., CNP -, fiul lui - și -, născut la data de -, în -, CI seria - nr. -, domiciliul în -; 
• Morcozan A. G., CNP -, fiica lui - și -, născută la data de -, în -, CI seria - nr. -, domiciliul în -.  
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Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996823592 către Morcozan A. N. 
următoarele: 
• Notificarea nr. 27/07.01.2020 privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului SC 
Defensis Mar SRL. 
• Somația nr. 28/07.01.2020 prin care lichidatorul judiciar al debitorului SC Defensis Mar SRL Consultant Insolvență 
SPRL, solicită administratorului social și asociatului Morcozan A. N., predarea către lichidatorul judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil a arhivei contabile a debitorului SC Defensis Mar SRL, respectiv predarea bunurilor și a 
disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Defensis Mar SRL în data de 17.01.2020, ora 12:00. De 
asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996823602 către Morcozan A. 
G. următoarele: 
• Notificare nr. 22/07.01.2020 privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului SC 
Defensis Mar SRL. 
• Somația nr. 30/07.01.2020 prin care lichidatorul judiciar al debitorului SC Defensis Mar SRL Consultant Insolvență 
SPRL, solicită administratorului social și asociatului Morcozan A. G., predarea către lichidatorul judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil a arhivei contabile a debitorului SC Defensis Mar SRL, respectiv predarea bunurilor și a 
disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea 
nr. 85/2014. 
• Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Defensis Mar SRL în data de 17.01.2020, ora 12:00. 
În conformitate cu dispozițiile judecătorului-sindic, lichidatorul judiciar a solicitat prin adresa nr. 2052/09.07.2020 
înregistrată la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara sub nr. 125555/13.07.2020, comunicarea adreselor de 
domiciliu/reședință ale administratorilor: 
- Morcozan A. N., cetățenie -, născut în data de -, în -, în calitate de asociat al SC Defensis Mar SRL; 
- Morcozan A. G., cetățenie -, născută în data de -, în -, în calitate de asociat al SC Defensis Mar SRL.  
Conform adresei nr. 125555/17.07.2020 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, conform căreia, pârâții 
Morcozan A. N. și Morcozan A. G. figurează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu următoarele date: 
• Morcozan A. N., CNP -, fiul lui - și -, născut la data de -, în -, identificat prin C.I. seria - nr. -, cu domiciliul în -. 
• Morcozan A. G., CNP -, fiica lui - și -, născută la data de -, în -, identificată prin C.I. seria - nr. -, cu domiciliul în -. 
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 125555/17.07.2020 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor 
Timișoara la dosarul nr. 2710/97/2019/a1. 
Menționăm faptul că, ultimele adrese de domiciliu cu care pârâții figurează în Registrul Național de Evidență a 
Persoanelor, sunt aceleași adrese la care lichidatorul judiciar a comunicat notificările și somațiile, primite de către 
pârâții Morcozan A. N. și Morcozan A. G.. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt în cuantum de 182,42 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 15612 10.12.2019 56.98 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate de 
insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 10.12.2019 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
2218615 13.12.2019 20.00 lei solicitare informații privind debitor 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00061345 13.12.2019 7.30 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență împotriva debitorului către Primăria Orașului 
Simeria 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00061339 13.12.2019 7.80 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență către debitor 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00061338 13.12.2019 7.80 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență împotriva debitorului către asociați 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00061340 13.12.2019 7.30 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență împotriva debitorului către Direcția Regională 
Vamală Timișoara 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00061342 13.12.2019 7.30 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență împotriva debitorului către Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00061341 13.12.2019 7.30 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență împotriva debitorului către A.J.F.P. Hunedoara 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00014915 23.12.2019 12.00 lei transmitere raport de activitate către Tribunalul Hunedoara 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00000546 08.01.2020 8.02 lei 
comunicare notificare și somație către administratorul Morcozan 

A. G. 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00000545 08.01.2020 8.02 lei 
comunicare notificare și somație către administratorul Morcozan 

A. N. 
12 C.N. Poșta Română SA DIV00001405 30.01.2020 10.70 lei comunicare cerere identificare bun mobil către IPJ Deva 

13 C.N. Poșta Română SA DIV00007522 11.02.2020 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorilor 

sociali către Tribunalul Hunedoara 
14 C.N. Poșta Română SA DIV00003837 23.04.2020 7.10 lei comunicare adresă către Trezoreria Operativă Deva 
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15 
Direcția Fiscală a 

Municipiului 
Timișoara 

DFMT 
155243/701463 

13.07.2020 2.00 lei solicitare comunicare adrese de domiciliu 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura simplificată de insolvență 
182.42 

lei  
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea soluționării 
dosarului nr. 2710/97/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorilor Morcozan A. G. și 
Morcozan A. N. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


