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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 3168 din data de 29.09.2020 

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: Gălescu M.M.. 

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 administrator judiciar al debitorului Gălescu Mitra Mirela I.I., 

conform Sentinţei nr. 129/JS din 10.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 20/115/2020 de către Tribunalul Caraş-Severin, 

Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 59  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 2 (două) 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.. 

I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 

Raportul de activitate privind descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate a 

fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14160 din 01.09.2020 și afișat pe site-

ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-activitate-

Gălescu-Mitra-Mirela-I.I..pdf. 

Până în prezent nu s-au înregistrat contestații la acest raport de activitate. 

II. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014 

Prin Sentința nr. 129/JS din data de 10.09.2020 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 20/115/2020 în 

temeiul art. 145 alin. (2) litera A din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului 

de administrare al debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA I.I.  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. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014, s-a dispus începerea procedurii de faliment a debitorului 

GĂLESCU MITRA MIRELA I.I., iar în temeiul  art. 145 alin. (2) lit. c din Legea nr. 85/2014 confirmă ca și lichidator 

judiciar practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 

Prin Sentința nr. 129/JS din data de 10.09.2020 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 20/115/2020, au 

fost fixate următoarele termene: 

-Termenul pentru depunerea cererilor creanțelor născute în cursul procedurii este 26.10.2020; 

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

este  26.11.2020; 

-Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul suplimentar este de 7 zile de la data publicării acestuia în 

BPI; 

-Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este de 28.12.2020; 

-Termenul pentru continuarea procedurii este 10.12.2020. 

III. Referitor la disp. art. 99 și art. 146 din Legea nr. 85/2014  

Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 146 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat 

următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

-a comunicat debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA I.I.  la sediul din Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet 

Caraş-Severin, notificarea nr. 3082/23.09.2020 privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire; 

-a comunicat administratorului special al debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA I.I.  la sediul din Sat Rusca, 

Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin, notificarea nr. 3083/23.09.2020 privind deschiderea procedurii 

simplificate a falimentului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

-a comunicat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire notificarea privind deschiderea procedurii 

simplificate de faliment a debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA I.I., astfel: 

 Notificarea nr. 3087/23.09.2020, către Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale – AFIR; 

 Notificarea nr. 3088/23.09.2020, către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin; 

 Notificarea nr. 3086/23.09.2020, către Agenția de plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Caraș-

Severin (APIA); 

 Notificarea nr. 3085/23.09.2020, către CEC BANK SA; 
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 Notificarea nr. 3089/23.09.2020, către Fondul de Garantare a creditului Rural - IFN SA (FGCR); 

 Notificarea nr. 3084/23.09.2020, către BANCA TRANSILVANIA SA; 

 Notificarea nr. 3090/23.09.2020, către ENEL ENERGIE SA; 

 Notificarea nr. 3095/23.09.2020, către ARH FRANCO EXPLO SRL-D; 

 Notificarea nr. 3093/23.09.2020, către ELECTROCASNICA SRL; 

 Notificarea nr. 3094/23.09.2020, către VODAFONE ROMÂNIA SA; 

Notificarea de deschidere a procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA I.I.  

a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15233/17.09.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la 

link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-

faliment-impotriva-debitorului-Gălescu-Mitra-Mirela-I.I..pdf, precum şi în cotidianul Național din data de 17.09.2020, 

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

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

pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notificarea de deschidere a procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului 

GĂLESCU MITRA MIRELA I.I.  nr. 3092/23.09.2020, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 

IV. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 3082/23.09.2020 către debitor, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 

85/2014 în data de 01.10.2020, ora 13:00. 

De asemenea, având în vedere disp. art. 145 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „termenul maxim de la intrarea in 

faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către 

lichidator judiciar, împreună cu lista actelor și operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii prevazute la art. 84 

alin. (2);” lichidatorul judiciar a solicitat administratorului Gălescu M.M. să procedeze la predarea către lichidatorul 

judiciar a gestiunii averii debitorului GĂLESCU MITRA MIRELA I.I., a documentelor aferente gestiunii averii 

debitorului și a listei actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii de insolvență până la data de 

12.10.2020. 

V. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

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

de 326,85 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 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00004732 04.08.2020 10.70 lei transmitere raport activitate Tribunalul Caraș-Severin 

9 C.N. Poșta Română SA 4032384 13.08.2020 29.85 lei 
transmitere notificări către creditor AJFP Caraș-

Severin, Enel Energie, Banca Transilvania 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00008102 01.09.2020 7.10 lei transmitere raport activitate Tribunalul Caraș-Severin 

11 SC Olimpiq Media SRL  PBL 20569 17.09.2020 39.60 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de faliment în ziarul Național din 

17.09.2020 

12 C.N. Poșta Română SA DIV00008826 23.09.2020 92.30 lei 
 notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de faliment către debitor și creditori 

 

Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în procedura generală de 

insolvență 
326.85 lei 

 VI. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 

efectuării inventarierii bunurilor din averea debitorului și pentru 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. 


