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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 3436 Din data de 09.10.2020 
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 de activitate cu 
privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Cricom SRL din data de 19.10.2020, în anexă, 
în număr de 6 (șase) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Cricom SRL 

din data de 19.10.2020 

Număr dosar 1569/122/2019; Tribunal Giurgiu, Secția Civilă 
Judecător-sindic: Mariana Magdalena Burtavel 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Cricom SRL 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Udriste C. C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
(2).Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Udriste C. C. pentru 
săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. 
a), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Udriste C. C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a solicitat prin adresa nr. 1885/26.06.2020 de la lichidatorul judiciar 
provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Ene M. comunicarea, cât de curând posibil, a următoarelor documente: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Cricom SRL, din 
perioada în care Cabinet Individual de Insolvență Ene M. a deținut calitatea de lichidator judiciar provizoriu; 
• Datele privind contul unic de insolvență al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Toate documentele care au stat la baza întocmirii Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
insolvenței debitorului, în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență de către lichidatorul judiciar provizoriu 
în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate acestuia de către administratorul special al debitorului.  
Fostul lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvență Ene M. a transmis prin poștă către subscrisa o cutie 
conținând următoare documente, conform adresei nr. 272/27.07.2020, respectiv:  
- Un număr de 11 dosare cu acte contabile pentru perioada februarie 2018 – decembrie 2018; 
- Un număr de 10 dosare cu acte contabile pentru perioada ianuarie 2019 – octombrie 2019; 
- Registrul unic de control seria A nr. 0169403/01.08.2003 cu un număr de controale de la 1-47; 
- Bilanțul contabil aferent anului 2017; 
- Bilantul contabil aferent anului 2018; 
- Balanța sintetică la data de 31.10.2019; 
- Balanța sintetică la data de 31.12.2017; 
- Balanța sintentică la data de 31.12.2018; 
- Balanța furnizori la data de 08.11.2019; 
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- Balanța clienți la data de 08.11.2019; 
- Registrul mijloacelor fixe la data de 08.11.2019; 
- Adresa din data de 11.11.2019 către administratorul debitoarei pentru justificări stocuri, sume, etc; 
- Extras de cont bancar nr. 1/25.06.2020 referitor la distribuiri de sume către creditori ca urmare a vânzării terenului 
proprietatea debitoarei și a celor 2 mașini scoase la vânzare prin licitație; 
- Facturier cuprinzând facturi cu seria GG nr. 226519-2265689 fact. nr. 568/01.10.2019; 
- Facturier cuprinzând factura nr. 1/24.09.2019-facturna nr. 3/26.09.2019 restul nefolosit; 
- Facturier cuprinzând facturi începând cu seria GG nr. 226569 respectiv factura nr. 569/09.10.2019 până la factura nr. 
573/13.03.2020, restul nefolosit; 
- Chitanțier cu chitanțe de la nr. 02151202 (pentru suma de 2.170 lei) până la chitanța nr. 48/13.03.2020 în valoare de 
1.848,15 lei; 
- Chitanțier începând cu chitanța nr. 49/13.03.2020, 52, 53, 54, 55/11.06.2020, restul nefolosit; 
- Act de vânzare teren din proprietatea debitoarei autentificat sub nr. 1418/11.06.2020; 
- Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea creanțelor și Planul de distribuire pentru debitorul 
Cricom SRL nr. 203/11.06.2020. 
Urmare comunicării actelor contabile ale debitorului Cricom SRL de către fostul lichidator judiciar Cabinetul Individual 
de Insolvență Ene M. conform adresei nr. 272/27.07.202, lichidatorul judicar Consultant Insolvență SPRL a procedat la 
analiza detaliată a acestor documente și a identificat următoarele: 
- Conform Balanței mijloacelor fixe la data de 08.11.2019, la data de 08.11.2019, sunt înregistrate în averea debitorului 
Cricom SRL următoarele mijloace fixe: 
• Amenajare magazin interior + exterior (nr. inventar 15) – 115.840,67 lei; 
• Amenajare teren (nr. inventar 14) – 131.892,26 lei; 
• Teren arabil 551 mp Lotul 1 (nr. inventar 12) – 200.000,00 lei; 
• Autorvehicul Ford Transit (nr. inventar 1) – 32.500,00 lei; 
• Dacia Duster an 2018 (nr. inventar 16) – 73.686,32 lei; 
• Ford de persoane 3,5 t (nr. inventar 3) – 68.595,00 lei; 
• Generator curent KDE6700TA (nr. inventar 11) – 5.322,58 lei; 
• GSH 27 VC – Picamar (nr. înventar 13) – 6.088,71 lei; 
• schela mobilă second hand hMAX de lucru 8.5 M (nr. inventar 17) – 5.268,00 lei; 
• mobilier – rafturi magazin  (nr. inventar 9) – 6.641,28 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 10) – 3.997,58 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 6) – 3.997,58 lei.  
- Conform Balanței clienți la data de 08.11.2019, la data de 08.11.2019, sunt înregistrate următoarele creanțe 
nerecuperate de către societatea Cricom SRL: creanța către Aproma Impex SRL în valoare de 7.415,50 lei; creanța către 
Izosmart SRL în valoare de 1.066,05,00 lei.  
- Conform ultimei balanței de verificare predate - Balanța de verificare aferentă încheiată la data de 31.10.2019, la data 
de 31.10.2019, sunt înregistrate următoarele active în averea societății debitoare Cricom SRL:  
• Terenuri – 200.000,00 lei; 
• Amenajări de terenuri – 131.892,26 lei; 
• Amenajare de clădiri – 115.840,67 lei; 
• Echipamente tehnologice (mașini, utilaje, etc.) – 16.679,29 lei; 
• Mijloace de transport – 174.781,32 lei; 
• Mobilier, aparatură birotică, etc. – 14.636,44 lei; 
• Stocuri de materiale de construcție – 96.002,43 lei; 
• Creanțe nerecuperate de la clienți – 8.481,57 lei; 
• Creanțe nerecuperate de la debitor diverși – 118.823,04 lei; 
• Numerar în casierie – 511.197,21 lei.  
Menționăm faptul că, conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea creanțelor nr. 
203/11.06.2020 întocmit de către fostul lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvență Ene M. și publicat în BPI 
nr. 9418/11.06.2020, în cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitorului Cricom SRL au fost identificate, 
respectiv valorificate doar următoarele bunuri:  
• Teren intravilan arabil în suprafață de de 551 mp situat în sat Crevedia Mare, intabulat în CF nr. 30274 Crevedia 
Mare, nr. cad. 30274, T90, P 1350; 
• Autoutilitara Ford an de fabricație 2007, euro 4, cu număr de înmatriculare GR-09-UCC; 
• Autoutilitara Ford an de fabricație 2001, euro 3, cu număr de înmatriculare GR-07-UCC. 
celelalte active existente în averea debitorului Cricom SRL respectiv: 
• generator curent KDE6700TA (nr. inventar 11) – 5.322,58 lei; 
• GSH 27 VC – Picamar (nr. înventar 13) – 6.088,71 lei; 
• schela mobilă second hand hMAX de lucru 8.5 M (nr. inventar 17) – 5.268,00 lei; 
• mobilier – rafturi magazin  (nr. inventar 9) – 6.641,28 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 10) – 3.997,58 lei; 
• mobilier birou (nr. inventar 6) – 3.997,58 lei 
• creanțe nerecuperate de la clienți – 8.481,57 lei; 
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• creanțe nerecuperate de la debitor diverși – 118.823,04 lei; 
• numerar în casierie – 511.197,21 lei, 
nefiind predate de către administratorul Udriste C. C. fiind sustrase de către acesta în interesul personal, de la urmărirea 
creditorilor. 
Activele anterior menționate, au fost identificate înregistrate în evidența contabilă a debitorului Cricom SRL atât de 
către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, cât și de către fostul lichidator judiciar Cabinetul Individual de 
Insolvență Ene M.. 
În acest sens, menționăm că, din cuprinsul Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Cricom SRL întocmit de către fostul lichidator judiciar Cabinetul Individual de Insolvență Ene 
M., publicat în BPI nr. 23333/06.12.2019, se reține următoarele: 
 „[…] Activele societății sunt compuse din teren arabil, amenajare magazin + amenajare teren, mijloace de transport, 
generator curent, schela mobile, mobilier magazin și mobilier birou. […] 
[…] 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”. 
Având în vedere activele identificate în actele contabile, nerecuperate în cadrul procedurii simplificate de insolvență a 
societății debitorului Cricom SRL, respectiv faptul că, admnistratorul Udriste C. C. nu a justificat utilizarea acestora în 
interesul social al societății Cricom SRL, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la efectuarea 
următoarelor demersuri: 
- a comunicat somația nr. 2562/18.08.2020 către administratorul Udriste C. C. la adresa de domiciliu, prin poștă cu 
scrisoare cu confirmare de primire cu conținut declarat nr. VA39996586478, cât și prin e-mail, 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. 
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 Udriste C. C. a comunicat subscrisei următoarele: 
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„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. Până la data prezentului raport de activitate 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.  
Administratorul Udriste C. C. nu a comunicat lichidatorul judiciar documentele contabile cu privire la utilizarea 
disponibilităților bănești obținute din încasarea creanțelor în valoare de 8.481,57 lei, respectiv nu a predat documentele 
financiar-contabile în vederea recuperării creanțelor de la debitori diverși în valoare de 118.823,04 lei, evidențiate în 
cuprinsul balanței de verificare încheiată la data de 31.10.2019. 
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, 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;” 
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-verbale 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. 
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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 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. […]”.  
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 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. 
Având în vedere aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar apreciază că faptele indicate reprezintă infracțiuni 
conform următoarelor texte de lege: 
• Articolul 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990: „(1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu 
amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al 
directoratului ori reprezentantul legal al societății care: […] b) folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se 
bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate 
în care are interese direct sau indirect;” 
• Articolul 241 alin. (1) lit. a) și b) din Cod Penal: „Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: […] a) falsifică, sustrage 
sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;” 
• Articolul 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;” 
• Articolul 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.” 
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• 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.” 
 
(2).Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Udriste C. C. pentru 
săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. 
a), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să mandateze lichidatorul judiciar în vederea formulării plângerii penale 
împotriva dl. Udriste C. C. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
129/2019. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


