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Dosar nr.  1212/96/2019   

Termen: 22.10.2020 

 

Nr. înreg. 2577 / 19.08.2020 

 

                     CĂTRE, 

TRIBUNALUL HARGHITA 
                                            Secţia a II – a Civilă 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 

0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. 
Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC PEMICAM 

TRANS SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea 
Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, CUI 29531167, 

înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J19/9/2012, numit prin Sentința civilă 
nr. 1829 din data de 19.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Harghita, Secţia a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 1212/96/2019, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, formulăm prezentul 
 

 

RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE 

PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUŢIILOR ÎN 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE INSOLVENŢĂ CONFORM ART. 59 ALIN. 

(1) DIN LEGEA NR. 85/2014, PENTRU DEBITORUL  

SC PEMICAM TRANS SRL 
 

 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 

 Lichidatorul judiciar a întocmit ș i depus la dosarul cauzei următoarele 
rapoarte de activitate: 

 

-  Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor 

în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, pentru debitorul SC PEMICAM TRANS SRL nr. 2174/17.07.2020 

a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 11921 din 20.07.2020 şi 

afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-
PEMICAM-TRANS-SRL.pdf. (Anexa 1) 

 

2. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de 
către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 167,80 lei, suma de 12.80 lei fiind 

nerecuperată la data prezentului raport. 
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Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00002207 24.02.2020 12.80 lei 
transmitere raport activitate Tribunalul 

HARGHITA 

2 
Activ Birotic Center 

SRL 
2090 05.08.2020 155.00 lei 

Printare / scanare documente de 
transmis la dosarul cauzei 

 

Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în 
procedura simplificată de insolvență 

167.80 lei 
 

 

3. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 

 

Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin 

hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.02.2020 este de 4.000 

lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC 
Pemicam Trans SRL. 

 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 

INTEGRAL (4.000 lei + 760 lei TVA = 4.760 lei). 

 

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

Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 511/14.02.2020, lichidatorul 
judiciar a identificat următoarele bunuri în averea debitoarei: 
- DRUJBĂ DEBITARE PRODUSE METALICE (defectă); 

- DOCUMENTE CONTABILE; 
- ACT CONSTITUTIV; 

- ȘTAMPILE SOCIETATE, conform proces verbal de predare – primire nr. 512 din 
14.02.2020. 
 

Lichidatorul judiciar a procedat la demararea procedurii de declasificare / casare a 

bunului de natura mijlocului fix DRUJBĂ DEBITARE PRODUSE METALICE predat 

DEFECT de către debitoare, urmând a convoca Adunarea creditorilor în vederea 

prezentării stării tehnice reale, respectiv a aprobării măsurii de declasificare / 

casare bun mobil. 

 

5. Referitor la disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014 
 

Atribuțiile îndeplinite  ale  lichidatorului judiciar, până la data prezentului 
raport: 

examinarea activității debitorului asupra căruia se inițiază procedura simplificată în 
raport cu situația de fapt și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă și a existenței premiselor angajării răspunderii acestora în condițiile 
prevederilor art. 169-173, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va 
putea depăși 40 de zile de la desemnarea lichidatorului judiciar, dacă un raport cu 
acest obiect nu fusese întocmit anterior de lichidatorul judiciar – Lichidatorul judiciar 

a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția 
stării de insolvenţa a debitorului SC Pemicam Trans SRL. Acest raport a fost 
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depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-privind-
cauzele-art-97-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf. 

Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 

insolvență nr. 1765/28.01.2020. 
 

b) conducerea activității debitorului; - NU A FOST CAZUL; 

  
c) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor și operațiunilor frauduloase 

încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu 

caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii 
unor cauze de preferință, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; - NU A FOST 
CAZUL. 
 
d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea măsurilor corespunzătoare 

pentru conservarea lor; - Atribuțiune îndeplinită. 
 
e) denunțarea unor contracte încheiate de debitor;- NU A FOST CAZUL 

 
f) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, 

notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum 

și întocmirea tabelelor de creanțe; - Atribuțiune îndeplinită; 
 
g) urmărirea încasării creanțelor din averea debitorului, rezultate din transferul de 

bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, 
încasarea creanțelor, formularea și susținerea acțiunilor în pretenții pentru încasarea 
creanțelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocați; - NU A FOST CAZUL. 
 
h) primirea plăților pe seama debitorului și consemnarea lor în contul averii 

debitorului; Atribuțiune îndeplinită; 
 
i)vânzarea bunurilor din averea debitorului, potrivit prevederilor prezentei legi; - NU A 

FOST CAZUL 
 

j) sub condiția confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacții, 
descărcarea de datorii, descărcarea fideijusorilor, renunțarea la garanții reale; - NU A 
FOST CAZUL 

 
k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluționare de către 
acesta; - NU A FOST CAZUL 

 
l) orice alte atribuții stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic. - NU A FOST 

CAZUL. 
 

 

6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un 
nou termen în vederea depunerii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-privind-cauzele-art-97-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-privind-cauzele-art-97-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf
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administratorilor debitoarei dl. Moraru P. și dna Moraru M. în temeiul art. 169 din 

Legea nr. 85/2014, precum și continuării procedurii simplificate de insolvență a 

debitoarei SC Pemicam Trans SRL, respectiv pentru îndeplinirea atribuțiilor 

lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Dosar nr.  1212/96/2019 

Termen:   22.10.2020      
 

OPIS 

 

 

Documente depuse la dosarul nr. 1212/96/2019, de către lichidatorul judiciar al 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, CUI 
29531167, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J19/9/2012, numit prin 

Sentința civilă nr. 1829 din data de 19.12.2019 pronunţată de către Tribunalul 
Harghita, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1212/96/2019. 
 
Anexa 1 – Extras BPI nr. 11921 din 20.07.2020. 

 

 

Lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 


