
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 4455 Data emiterii: 31.12.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4174/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal; Judecător sindic Carmen Stancu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Gabotti Comerciale SRL, cod de identificare fiscală: 15255991; cu sediul în localitatea Arad, Piața 
Academician Caius Iacob, nr. 3, bl. T, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului 
J02/275/2003. 
4. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: Popescu G.. 
6. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL 
conform Sentinței nr. 100 din data de 14.02.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4174/108/2016, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, comunică: 

Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 
59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Gabotti Comerciale SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 
2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  

Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Gabotti Comerciale SRL 

Număr dosar 4174/108/2016; Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Gabotti Comerciale SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în cadrul procedurii de faliment a 
debitorului întocmit pentru termenul lunar din data de 01.12.2020, nr. 4097/30.11.2020, a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 20558/03.12.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-termen-lunar-
01.12.2020.pdf.  
II. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a3. Prin Decizia civilă nr. 156 din data de 11.03.2020 pronunțată de Curtea de 
Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, a fost admis apelul principal declarat de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL - 
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, în contradictoriu cu pârâtul Mihaly G. Ș., 
împotriva Sentinţei civile nr. 769/01.10.2019, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a3. Schimbă 
sentinţa apelată, în sensul că admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL - în calitate 
de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, în contradictoriu cu pârâtul Mihaly G. Ș., şi, în 
consecinţă: Obligă pe pârâtul Mihaly G. Ș. la plata către debitoarea SC Gabotti Comerciale SRL a sumei de 56.656,66 
lei, respingând în rest pretenţiile reclamantului. Anulează ca netimbrat apelul incident declarat de pârâtul Mihaly G. Ș., 
în contradictoriu cu reclamantul Consultant Insolvenţă SPRL - în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti 
Comerciale SRL, împotriva încheierilor de şedinţă din data de 07.05.2019 şi 02.07.2019, precum şi împotriva sentinţei 
civile nr. 769/01.10.2019, toate pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a3. Fără cheltuieli de 
judecată în apel.  
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a titlului executoriu Decizia civilă nr. 156 din data de 
11.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a3. 
Conform Încheierii de executare silită nr. 5421/19.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 9013/55/2020 aflat pe rolul 
Judecătoriei Arad, a fost admisă cererea formulată de Biroul Executorului Judecătoresc Siegmeth R. A.. Încuviinţează 
executarea silită în dosarul execuţional nr. 358/2020 al Biroului Executorului Judecătoresc Siegmeth R. L., la cererea 
creditorului Gabotti Comerciale SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, împotriva debitorului Mihaly 
G. Ș.. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege în 
vederea punerii in executare a titlului executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 156/A/11.03.2020 pronunţată de 
Curtea de Apel Timişoara în dosar nr. 4174/108/2016/a3 pentru recuperarea sumei de 56.656,66 lei.  
III. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a4. Prin Decizia civilă nr. 17/A pronunțată în data de 14.01.2020 în dosarul 
nr. 4174/108/2016/a4 de către Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, a fost admis apelul declarat de reclamanta 
Consultant Insolvenţă S.P.R.L. Timişoara, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Societatea Gabotti Comerciale 
S.R.L. Arad, împotriva sentinţei civile nr. 693/17.09.2019 pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 
4174/108/2016/a4, în contradictoriu cu pârâtul intimat Mihaly G. Ș. şi, în consecinţă: Schimbă în parte hotărârea 
atacată, în sensul că admite în parte cererea lichidatorului judiciar şi obligă pârâtul intimat la plata către debitoare a 
sumei de 11.522,34 lei. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei civile apelate.  
Pârâtul Mihaly G. Ș. a virat în contul unic de insolvență al debitorului numerarul din casierie retras de către acesta, în 
sumă de 11.522,34 lei. 
IV. Referitor la plângerea penală formulată împotriva Mihaly G. Ș.. În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00, lichidatorul judiciar a depus la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, plângerea penală împotriva dlui. Mihaly G. Ș., pentru săvârşirea infracţiunilor 



prev. și ped de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 – „folosirea, 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;”  delapidare - art. 295 din Codul Penal.  
Lichidatorul judiciar a procedat la solicitarea comunicării stadiului de soluționare a plângerii penale formulate, către 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad prin cererea nr. 1050/02.04.2020. Prin Ordonanța din data de 11.05.2020 
pronunțată în dosarul penal nr. 5910/P/2019, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, s-a dispus, în temeiul art. 
93 alin. (1) Cod procedură penală și art. 64 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, respingerea cererii persoanei vătămate, 
reprezentată prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL – prin asociat coordonator Popescu G., de a fi 
încunoștiințat de data și ora efectuării actelor de urmărire penală în dosarul penal nr. 5910/P/2019 și de a asista la 
efectuarea acestora. Lichidatorul judiciar a mandatat reprezentantul convețional - Cabinetul de avocat Duțulescu L. care 
a formulat cererea în vederea încunoștiințării subscrisei cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală.  
În data de 16.11.2020, lichidatorul judiciar în calitate de reprezentant al părții vătămate Gabotti Comerciale SRL și 
apărătorul ales avocat Duțulescu L. s-au deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Arad – Serviciul de Invesigare a 
Criminalității Economice, pentru a fi audiați în dosarul penal nr. 5910/P/2019 privind pentru săvârşirea infracţiunilor 
prev. și ped de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 și  prev. și ped. art. 295 din Codul Penal. 
V. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 160 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
întocmit, a depus la dosarul cauzei și a publicat în BPI nr. 19590/18.11.2020 Raportul asupra fondurilor obținute din 
lichidare și din încasarea de creanțe, privind debitorul SC Gabotti Comerciale SRL nr. 3931/16.11.2020, afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-asupra-fonfurilor-
obtinute-din-lichidare-si-incasare-creante-nr.-3931-16.11.2020.pdf, respectiv Planul de distribuire între creditori privind 
debitorul SC Gabotti Comerciale SRL nr. 3933/16.11.2020, publicat în BPI nr. 19597/18.11.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Plan-de-distribuire-intre-
creditori-privind-Gabotti-Comerciale-SRL-nr.-3933-16.11.2020.pdf  
În temeiul art. 160 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus o copie de pe planul de distribuire și 
raportul asupra fondurilor, la dosarul cauzei, în vederea afișării acestora la ușa tribunalului. 
Conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, privind debitorul SC Gabotti 
Comerciale SRL nr. 3931/16.11.2020, au fost achitate următoarele cheltuieli de procedură: cheltuieli UNPIR 2% - art. 
39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 – 238.00 lei; retribuţie componentă fixă lichidator judiciar (perioada aprilie 
2019 - august 2020) – 10.115,00 lei; restituire sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de 
procedură - 1,281.20 lei. 
VI. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Onorariul lichidatorului judiciar restant la plată este în cuantum de 2.380,00 lei, aferent perioadei septembrie 2020 – 
decembrie 2020. 
VII. Referitor la solicitările către judecătorul-sindic 
Solicităm respectuos onoratei instanțe să dispună un nou termen de judecată, în vederea continuării procedurii de 
faliment, soluționării dosarului penal nr. 5910/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad și soluționarea 
dosarului execuţional nr. 358/2020 al Biroului Executorului Judecătoresc Siegmeth R. A., respectiv îndeplinirea 
atribuțiilor lichidatorului judiciar conform disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


