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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 3867 Din data de 10.11.2020 
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 17.11.2020, ora 
09:00, în anexă, în număr de 3 (trei) 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 17.11.2020, ora 09:00 

Număr dosar 1569/122/2019; Tribunal Giurgiu, Secția Civilă 
Judecător-sindic: Mariana Magdalena Burtavel 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Cricom SRL 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1). Exprimarea unei opinii cu privire la novația cu titlu gratuit a Contractului de leasing financiar nr. 80109 din data de 
08.02.2018 încheiat între societatea debitoare Cricom SRL și Impuls – Leasing Romania IFN SA, către o societate 
administrată tot de fostul administrator statutar Udriste C.C. - Cricom Design Construct SRL. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Exprimarea unei opinii cu privire la novația cu titlu gratuit a Contractului de leasing financiar nr. 80109 din data de 
08.02.2018 încheiat între societatea debitoare Cricom SRL și Impuls – Leasing Romania IFN SA, către o societate 
administrată tot de fostul administrator statutar Udriste C.C. - Cricom Design Construct SRL. 
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 15.10.2019 pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 
1569/122/2019, s-a dispus intrarea în procedura de faliment a debitorului Cricom SRL, respectiv în temeiul art. 145 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul-sindic va 
pronunța dizolvarea debitorului persoană juridică și va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;”. 
Menționăm faptul că, în data de 08.02.2018 a fost încheiat Contractul de leasing financiar nr. 80109 între societatea 
Cricom SRL în calitate de utilizator și Impuls Leasing România IFN SA în calitate de finanțator, având ca obiect 
finanțarea în regim de leasing financiar, în legătură cu bunul mobil marca Dacia, model Duster, versiunea PRESTIGE 
1.5 DCI 1104WD, capacitatea cilindrică 1461 cmc, an fabricație 2018, respectiv transmiterea de către finanțator către 
utilizatorul Cricom SRL a dreptului de folosință asupra bunului mobil anterior menționat. 
Conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Cricom SRL nr. 
2528/14.08.2020 publicat în BPI nr. 13411/17.08.2020, creditorul Impuls Leasing România IFN SA a fost înscris la 
masa credală cu creanța în valoare de 45.961,95 lei, rezultată din Contractul de leasing financiar nr. 80109/08.02.2018. 
Menționăm faptul că, prin Planul de distribuire între creditori nr. 205/11.06.2020 publicat în BPI nr. 9418/11.06.2020 
întocmit de către lichidatorul judiciar provizoriu C.I.I. Ene Mioara, a fost distribuită către creditorul Impuls Leasing 
România INF SA suma de 2.861,83 lei, obținută din valorificarea unui alt bun mobil din averea debitorului Cricom 
SRL, decât bunul mobil garantat în favoarea creditorului. 
Având în vedere intrarea în procedura de faliment a debitorului Cricom SRL, mandatul administratorului special 
Udriste C. C. a fost redus doar la reprezentarea intereselor asociatului.  
În data de 31.08.2020, administratorul special Udriste C. C. a solicitat prin e-mail comunicat către subscrisa 
următoarele: „Va rog frumos, sa ma ajutati cu transmiterea urmatoarelor documente catre Societatea de Leasing, Impule 
Leasing Romania IFN SA, pentru a putea definitiva procedura de transfer a contractului de leasing de pe SC Cricom 
SRL pe SC Cricom Design Construct SRL. 
 * hotararea adunarii creditorilor in sensul novarii contractului de leasing; 
 * confirmarea judecatorului-sindic cu privire la novatie.”  
Având în vedere faptul că, creditorul Impuls-Leasing România IFN SA nu a depus la dosarul nr. 1569/122/2019, 
respectiv nu a comunicat lichidatorului judiciar nicio solicitare cu privire la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor în vederea aprobării novației Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018, 
lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 2549/17.08.2020 către Impuls-Leasing România IFN SA, prin care a 
solicitat informații privind menținerea/rezilierea Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018 
încheiat între Cricom SRL,  cu sediul social în Satul Crevedia Mare, Comuna Crevedia Mare, jud. Giurgiu, având CUI 
12867244, înregistrată la ORC sub nr. J52/69/2000 și Impuls – Leasing Romania IFN SA, având ca obiect finanțarea în 



2 
 

regim de leasing financiar în legătură cu bunul reprezentat de autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune 
Prestige 1.5 DCI 1104WD.  
Prin sesizarea/cererea formulată de Udriste C. C. înregistrată la dosarul cauzei, acesta a solicitat instanței „autorizarea 
trasferului contractului de leasing pentru autoturismul Dacia Duster de la firma Cricom SRL către o altă firmă, precum 
și transferul contractului de telefonie mobilă de la Cricom SRL către Udriste C. C.”.  
Ulterior formulării respectivei sesizări/cereri de către admnistratorul special Udriste C. C., lichidatorului judiciar i-a fost 
comunicat prin e-mail de la reprezentantul Impuls-Leasing România IFN SA Antonescu G. următoarele: 
„Va informam faptul ca  bunul Dacia#Duster#Prestige 1.5 DCI 110 4WD  ce face obiectul contractului de leasing nr 
80109/08.02.2018, incheiat cu Cricom SRL,  nu este recuperat. 
 SC Cricom Design Construct SRL a depus un dosar de preluare  a bunului  Dacia#Duster#Prestige 1.5 DCI 110 4WD  
ce face obiectul contractului de leasing nr 80109/08.02.2018, incheiat cu Cricom SRL. Impuls Leasing Romania IFN 
SA a aprobat transferul contractului de leasing  nr 80109/08.02.2018 de pe SC CRICOM SRL pe SC Cricom Design 
Construct SRL.”  
Astfel, lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail către Impuls-Leasing România IFN SA Adresa nr. 3300/01.10.2020 
prin care comunicat următoarele:  
- Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 15.10.2019 pronunțată de Tribunalul Giurgiu, Secția a 
Civilă în dosarul nr. 1569/122/2019, s-a dispus în baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 deschiderea procedurii de faliment 
împotriva societății debitoare Cricom SRL. 
Astfel, în cazul societății Cricom SRL se aplică dispozițiile prevăzute expres de Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
- Având în vedere faptul că, prin răspunsul dumneavoastră comunicat prin e-mail în data de 01.10.2020 cu privire la 
Adresa nr. 2549/17.08.2020, vă exprimați acordul cu privire la transferul Contractului de leasing Contractului de 
Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018 de la Cricom SRL la societatea Cricom Design Construct SRL, 
respectiv tranferul bunului mobil autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD, din 
gestiunea debitorului Cricom SRL, vă comunicăm faptul că, lichidatorul judiciar al debitorului Cricom SRL nu acceptă 
novația Contractului de leasing Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018, întrucât Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență prevede expres la art. 123 alin. (11) DOAR 
următoarele două soluții: 
• Recuperarea bunului ce face obiectul contractului de leasing de către finanțator, în speță Impuls-Leasing România IFN 
SA, stabilirea valorii de piață a bunului recuperat, respectiv ajustarea creanței înscrise în tabelul de creanțe; 
• Transferul proprietății bunului ce face obiectul contractului de leasing de la finanțator către debitor, în speță către 
societatea debitoare Cricom SRL. 
- În aceasta situație, lichidatorul judiciar a solicitat creditorului Impuls-Leasing România IFN să exprime acordul expres 
și să opteze pentru una dintre următoarele variante prevăzute de disp. art. 123 alin. (11) din Legea nr. 85/2014:   
a) transferul proprietății asupra bunului mobil ce face obiectul contractului de leasing – autoturismul marca Dacia, 
model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD către debitorul Cricom SRL, caz în care Impuls-Leasing Romania 
IFN SA dobândește o ipotecă legală asupra acestui bun, având rang egal cu cel al operațiunii de leasing, și este 
înregistrat la masa credală, conform ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3, cu contravaloarea ratelor și 
accesoriilor restante facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate, în 
temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăși valoarea de piață a bunurilor, stabilită de un evaluator 
independent, potrivit prevederilor art. 61; 
b) recuperarea bunului mobil ce face obiectul material al contractului de leasing, iar Impuls-Leasing Romania IFN SA 
este înscris în tabelul de creanțe potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, cu contravaloarea ratelor și accesoriilor restante 
facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în temeiul contractului de 
leasing minus valoarea de piață a bunului mobil recuperat, stabilită de un evaluator independent, potrivit prevederilor 
art. 61.  
Până în prezent, creditorul Impuls-Leasing ROMANIA IFN SA nu a comunicat lichidatorului judiciar dacă își exprimă 
acordul pentru recuperarea bunului mobil sau pentru trasferul proprietății asupra bunului mobil către societatea 
debitoare Cricom SRL, în conformitate cu disp. art. 123 alin. (11) din Legea nr. 85/2014. 
Creditorul Impuls-Leasing Romania IFN SA a confirmat primirea adresei nr. 3300/01.10.2020, comunicând 
următoarele: „Asteptam instructiuni privind derularea in viitor a  acestui contract de  leasing. Momentan acesta este in 
functiune.” 
În ipoteza în care creditorul Impuls-Leasing Romania IFN SA va exprima în mod expres acordul în vederea recuperării 
bunului mobil ce face obiectul contractului de leasing, este necesară stabilirea valorii de piață a bunului mobil recuperat 
– autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD, de către un evaluator independent, în 
conformitate cu disp. art. 61 din Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 61 din Legea nr. 85/2014, desemnarea evaluatorului reprezintă o atribuție a lichidatorului judiciar, 
respectiv numirea și stabilirea remunerației evaluatorului va fi supusă aprobării adunării creditorilor. 
Având în vedere faptul că, în prezent debitorul Cricom SRL nu dispune de fonduri, evaluarea bunului mobil se poate 
face și pe cheltuiala creditorului Impuls-Leasing Romania IFN SA, cu acordul acestuia. 
Deși lichidatorul judiciar a comunicat somațiile nr. 2562/18.08.2020 și 2764/03.09.2020 către administratorul special 
Udriste C. C. la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire cu conținut declarat nr. 
VA39996586478 și nr. VA39996665456, cât și prin e-mail, prin care a solicitat predarea bunului mobil autoturismul 
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marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD, ce constituie obiectul Contractului de Leasing 
financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018, în vedere inventarierii acestuia conform disp. art. 151 din Legea nr. 
85/2014, administratorul Udriste C. C. a refuzat expres de a răspunde solicitărilor lichidatorului judiciar. 
În prezent, administratorul special dl. Udriste C. C. utilizează în interes personal, respectiv în interesul unei alte firme 
administrate de către acesta, bunul mobil autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 1104WD, 
ce constituie obiectul Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018, încheiat pe numele persoanei 
juridice Cricom SRL aflată în procedua de faliment. 
Având în vedere că au rămas doar câteva rate de plătit, lichidatorul judiciar consideră ca fiind inadmisibilă și 
neoportună novația cu titlu gratuit Contractului de leasing Contractului de Leasing financiar nr. 80109 din data de 
08.02.2018 de la Cricom SRL la societatea Cricom Design Construct SRL – o altă societate administrată de către dl. 
Udriste C. C., respectiv tranferul bunului mobil autoturismul marca Dacia, model Duster, versiune Prestige 1.5 DCI 
1104WD, din gestiunea debitorului Cricom SRL către o altă firmă a dl. Udriste C. C. - Cricom Design Construct SRL, 
în special pe fondul ascunderii de către dl. Udriste C. C. a activelor din averea debitorului Cricom SRL de la urmărirea 
creditorilor și a utilizării în continuare în interesul personal a bunului mobil ce face obiectul contractul de leasing 
încheiat pe numele persoanei juridice falite Cricom SRL. 
Decizia managerială a lichidatorului judiciar a fost de a nu accepta novația Contractului de Leasing financiar nr. 80109 
din data de 08.02.2018 pe o altă societate administrată de Udriste C. C.. 
Menționăm de asemenea, că în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cricom SRL din 
data de 19.10.2020, lichidatorul judiciar a înaintat plângerea penală 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, către Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Giurgiu, respectiv a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului Udriste C. C. în temeiul art. 169 alin. 
(1) lit. a), d) și e) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul Giurgiu, fiind constituit dosarul nr. 1569/122/2019/a1, având 
termen de judecată stabilit în data de 23.02.2021. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor exprimarea unui punct de vedere cu privire la novația cu titlu gratuit a 
Contractului de leasing financiar nr. 80109 din data de 08.02.2018 încheiat între societatea debitoare Cricom SRL și 
Impuls – Leasing Romania IFN SA, către o societate administrată tot de fostul administrator statutar Udriste C.C. - 
Cricom Design Construct SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


