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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 4028 Data emiterii: 24.11.2020 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Neamțu 
Loredana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. 
3. Debitor: SC Tantal Company SRL, cod de identificare fiscală 8303280 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, 
nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/240/1996. 
4. Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta 
Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub 
nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: office@consultant-insolventa.ro, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Popescu E., și Yna Consulting SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, 
nr. 18, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Motoi G.. 
5. Subscrisa: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei, conform încheierii nr. 2587 din data de 21.11.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9708/30/2012, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 
faliment pentru debitorul SC Tantal Company SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment pentru 

debitorul SC Tantal Company SRL 

Număr dosar: 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Neamțu Loredana 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL  
Debitor: SC Tantal Company SRL  
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC Tantal Company SRL nr. 2794/07.09.2020 pentru termenul de 
judecată din data de 10.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 14575/08.09.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-activitate-SC-
Tantal-Company-SRL-10.09.2020.pdf. 
II. Referitor la disp. art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006 
Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL, cu următoarea 
ordine de zi: „(1). Aprobarea Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara Potain F15-15C”, după cum urmează: 
• în data de 04.11.2019, la ora 13:00: 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.11.2019, la ora 13:00 a fost publicat în BPI nr. 
20148/24.10.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-04.11.2019.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1447/04.11.2019, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Tantal 
Company  SRL din data de 04.11.2019, la ora 13:00, creditorul D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiș, a comunicat 
vot cu nr. TMG DEX 65.322/2017/29.10.2019 prin e-mail în data de 29.10.2019. Având în vedere că nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că, Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data 
de 04.11.2019 se află în imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la reconvocarea Adunării Generale a 
Creditorilor în vederea aprobării Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C 
identificat în punctul de lucru al SC C&C MH Confort SRL situat în Drobeta Turnu Severin, strada Banoviței nr. 44. 
Județul Mehedinți. 
• în data de 14.11.2019, la ora 13:00: 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor în data de 14.11.2019, la ora 13:00 a fost publicat în BPI nr. 
20999/05.11.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-14.11.2019.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 1633/14.11.2019 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Tantal Company  SRL din data de 14.11.2019 a comunicat punct de vedere creditorul 
D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 65.322/2017/06.11.2019 prin poșta 
electronică în data de 11.11.2019 și InvestCapital Malta LTD în calitate de cesionar al creanței deținută de cedentul 
Piraeus Leasing România IFN SA, prin avocat Cătălin Maria, a comunicat punct de vedere scris, prin e-mail, în data de 
14.11.2019. Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că, 
Adunarea Generală a Creditorilor se află în imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la reconvocarea 
Adunării Generale a Creditorilor în vederea aprobării Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara Potain City 
Kran tip 15.15 C identificat în punctul de lucru al SC C&C MH Confort SRL situat în Drobeta Turnu Severin, strada 
Banoviței nr. 44. Județul Mehedinți. 
• în data de 18.12.2019, la ora 13:00:  
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor în data de 18.12.2019, la ora 13:00 a fost publicat în BPI nr. 
23410/09.12.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-18.12.2019.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 2173/18.12.2019 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Tantal Company  SRL din data de 14.11.2019 a comunicat punct de vedere creditorul 
DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș - creditor bugetar deținând un procent de 7,234% din totalul masei credale a 
comunicat punct de vedere scris nr.  TMG DEX 65.322/2017/11.12.2019 prin poșta electronică în data de 16.12.2019. 
Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că, Adunarea Generală 
a Creditorilor se află în imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la reconvocarea Adunării Generale a 
Creditorilor în vederea aprobării Regulamentului de vânzare a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C 
identificat în punctul de lucru al SC C&C MH Confort SRL situat în Drobeta Turnu Severin, strada Banoviței nr. 44. 
Județul Mehedinți. 
• în data de 17.02.2020, la ora 12:00:  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor în data de 17.02.2020, la ora 12:00, a fost publicat în BPI nr. 
2492/06.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-17.02.2020.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 555/17.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Tantal Company  SRL din data de 17.02.2020 a comunicat punct de vedere creditorul 
DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș - creditor bugetar deținând un procent de 7,234% din totalul masei credale a 
comunicat punct de vedere scris nr. 65.322/2017/10.02.2020 prin poșta electronică în data de 12.02.2020 și 
InvestCapital Malta LTD în calitate de cesionar al creanței deținută de cedentul Piraeus Leasing România IFN SA, prin 
avocat C. M., a comunicat punct de vedere scris, prin e-mail, în data de 13.02.2020. Având în vedere că nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că, Adunarea Generală a Creditorilor se află în 
imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la formularea unei cereri către judecătorul sindic în vederea 
aprobarea valorificării a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280 prin 
licitație publică potrivit codului de procedură civilă. Procesul-verbal nr. 555/17.02.2020 al Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 17.02.2020, la ora 12:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3262/17.02.2020 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Proces-
verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-din-17.02.2020.pdf 
• în data de 13.07.2020, la ora 12:00: Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor în data de 13.07.2020, la ora 12:00 
a fost publicat în BPI nr. 10833/01.07.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-in-
13.07.2020.pdf. Conform Procesului-verbal nr. 2068/13.07.2020 al Adunării Generale a Creditorilor, la şedinţa 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Tantal Company  SRL din data de 17.02.2020 a comunicat punct de 
vedere creditorul DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș - creditor bugetar deținând un procent de 7,234% din totalul 
masei credale a comunicat punct de vedere scris nr.  65.322/2017/06.07.2020 prin poșta electronică. Având în vedere că 
nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că, Adunarea Generală a Creditorilor se 
află în imposibilitatea de a adopta o decizie, urmând a proceda la formularea unei cereri către judecătorul sindic în 
vederea aprobarea valorificării a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280 
prin licitație publică potrivit codului de procedură civilă. Procesul-verbal nr. 2068/13.07.2020 al Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 13.07.2020, la ora 12:00 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 11579/14.07.2020. 
III. Referitor la recuperarea creanțelor 
Lichidatorul judiciar a procedat la formularea Cererii de admitere a creanţei născută în timpul procedurii în vederea 
înscrierii în Tabelul suplimentar al SC Bau Center Vest SRL creanței în cuantum total de 112.445,73 lei, provenită în 
urma pronunțării Sentinței comerciale nr. 1036/18.08.2016 de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
9708/30/2012/a6 – creanță născută în timpul procedurii de insolvență a SC Bau Center Vest SRL, având în vedere 
faptul că împotriva acesteia a fost deschisă procedura simplificată de faliment la data de 09.07.2020. 
Conform Tabelului suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Bau Center Vest SRL nr. 
1223/18.09.2020 publicat în BPI nr. 15406/21.09.2020, creditorul Tantal Company SRL a fost înscris cu o creanță în 
valoare de 112.445,73 lei, reprezentând 0,45% din totalul creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
insolvenței debitorului Bau Center Vest SRL. 
IV. Referitor la acțiunea formulată de lichidatorul judiciar  în contradictoriu cu pârâţii Lădariu L. S. în calitate de 
administrator al SC Fortinos SRL şi Răzvan I. G. în calitate de asociat al SC Fortinos SRL 
Subscrisele societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract, Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting 
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Tantal Company SRL, în calitate de creditor majoritar al debitoarei SC 
Fortinos SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscală 23854819, sediul social în Timişoara, 
str. Pomiculturii, nr. 23, jud. Timiş, număr de ordine în registru comerţului J35/1784/2008, au formulat cerere de 
chemare în judecată în contradictoriu cu pârâţii Lădariu L. S., în calitate de administrator şi Răzvan I. G., în calitate de 
asociat al societăţii debitoare SC Fortinos SRL. 
Prin intermediul acțiunii s-a constituit dosarul nr. 6837/30/2015/a5 iar subscrisa a solicitat instanței de judecată să 
dispună admiterea cererii sus-menționată și obligarea pârâtilor în solidar la plata către debitoarea insolventă a sumei de 
4.416.800,84 lei, reprezentând pasivul societăţii, precum și obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate cu prezentul demers judiciar, motivat de faptul că pârâţii Lădariu L. S. şi Răzvan I. G., în calitate de asociaţi 
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al SC Fortinos SRL, prin faptele și deciziile adoptate în derularea activității curente ale societății, au cauzat în mod 
intenționat starea de insolvență a debitoarei, fiind evidentă reaua-credință cu care s-a administrat societatea, în 
detrimentul creditorilor, prin ascunderea unei părți din activul societății și efectuarea de plăți, cu preferință către un 
creditor, în detrimentul celorlalți creditori, dispunându-se continuarea activității în interesul personal al pârâtilor 
precum, efectuarea de plăți cu prioritate a unor creditori în dauna celorlalți creditori și prin neținerea unei evidențe 
contabile conform legii. 
În cauză s-a stabilit ca prim termen de judecată data de 29.11.2018 când s-a amânat pentru a se lua cunoştinţă de către 
reclamant de întâmpinarea depusă de către pârâţi la data de 21.03.2019. 
La termenul de judecată din data de 21.03.2019 a fost constatată cauza în stare de amânare pentru a se depune la dosar 
de către reclamantă dovada domiciliului pârâtei emisă de către Direcția pentru Evidența și Administrarea Bazelor de 
Date. La termenul stabilit din data de 23.05.2019 s-a constatat cauza în stare de amânare pentru data de 03.10.2019 în 
vederea administrării probei cu interogatoriul pârâților.  
La termenul din data de 03.10.2019 cauza a fost amânată prin acordul părților, față de imposibilitatea de prezentare a 
pârâților la interogatoriu. 
La următorul termen stabilit în data de 14.11.2019 cauza a fost amânată pentru data de 05.03.2020 când a fost respinsă 
cererea formulată de către subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
Lichidatorul judiciar a formulat apel, în cauză stabilindu-se termen la 29.09.2020. 
La termenul de judecată din data de 29.09.2020, a fost amânată pronunțarea pentru termenul de judecată din data de 
14.10.2020. La termenul din data de 14.10.2020 a fost repusă cauza pe rol, fiind stabilit termenul de judecată în data de 
24.11.2020. 
Lichidatorul judiciar s-a conformat dispozițiilor Onoratei Curți pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 
24.11.2020, respectiv a depus pentru termenul de judecată din data de 24.11.2020 note scrise: 
- cu privire la transferurile patrimoniale operate din patrimoniul Fortinos SRL, având ca obiect activele achiziționate de 
aceasta prin intermediul contractului de vânzare – cumpărare nr.7/22.08.2012 încheiat cu vânzătoarea Tantal Company 
SRL cu precizarea cumpărătorului și a prețului; 
- cu privire la restituirea creditării asociatului Răzvan I. G. în cuantum total de 30.966,84 lei; 
- cu privire la fapta de diminuare a capitalului social cu suma de 61.480,00 lei prin retragerea aportului asociaţilor prin 
plata în lei, respectiv la data de 12.08.2015 – plata sumei de 35.000,00 lei prin virament bancar cont BCR în lei; la data 
de 13.08.2015 – plata sumei de 26.480,00 lei prin virament bancar lei către asociați constituie un motiv vădit de 
atragere a raspunderii patrimoniale a persoanelor culpabile de falimentul societății Fortinos SRL. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 12.01.2021, pentru studiul înscrisurilor depuse la dosar de către 
lichidatorul judiciar. 
V. Situaţia dosarelor generate de cererile de anulare acte frauduloase formulate de către lichidatorul judiciar 
1. Dosar nr. 8287/30/2012, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având ca obiect procedura de insolvență a societății SC 
Confort SA prin administrator judiciar SCP Expert SPRL, în care SC Tantal Company SRL este creditor înscris în 
tabelul suplimentar de creanțe cu suma de 32.017,01 lei la poziția 58. La termenul din 24.05.2018 a fost amânată cauza 
pentru continuarea procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun pentru data de 13.09.2018 când a fost acordat 
termen în data de 06.12.2018. În cauză a fost stabilit următorul termen pentru continuarea procedurii și a demersurilor 
care se impun în data de 04.02.2021. 
2. Dosar nr. 6902/101/2012 având ca obiect procedura insolvenței debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. Societatea 
Tantal Company SRL este înscrisă în Tabelul de creanțe cu suma de 3.889.551,16 lei. La termenul din 30.05.2018 a fost 
acordat termen în data de 17.10.2018 pentru continuarea demersurilor în procedură, recuperarea creanțelor şi 
valorificarea bunurilor debitoare și ulterior în data de 20.02.2019. În cauză a fost stabilit următorul termen pentru 
continuarea procedurii și a demersurilor care se impun în data de 21.04.2021. 
VI. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Solicitam respectuos judecătorului – sindic să dispună un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii, 
respectiv pentru soluționarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și a recuperării creanțelor societății Tantal 
Company SRL. 
În temeiul art. 25 lit. k) din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar solicită în mod respectuos judecătorului-sindic 
aprobarea valorificării a bunului mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C, an fabricație 1989, seria nr. 63280 prin 
licitație publică potrivit Codului de procedură civilă, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
convocată în data de 04.11.2019, 14.11.2019, 18.12.2019, 17.02.2020, 13.07.2020 nu a aprobat Regulamentul de 
vânzare a bunului mobil Macara Potain F15-15C, bunul mobil fiind neexpus pe piață în vederea valorificării într-un 
termen rezonabil. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


