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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 4212 Data emiterii: 12.11.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1717/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Tibo Phoenix SRL, cod de identificare fiscală: 35134790; Sediul social: Târgoviște, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 13 A, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/725/2015. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Tibo Phoenix SRL, 
conform Încheierii de ședință din camera de consiliu din data de 22.07.2020 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1717/120/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în 
procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Tibo Phoenix 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Tibo Phoenix SRL 

Număr dosar 1717/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Tibo Phoenix SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire 
a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Tibo Phoenix SRL nr. 3460/13.10.2020 pentru termenul lunar din data de 13.11.2020 a fost depus la 
dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 19406/16.11.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-activitate-SC-Tibo-Phoenix-SRL-termen-lunar-
13.11.2020.pdf.  
2. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2017 – data depunerii ultimelor 
situații financiare anuale, debitorul Tibo Phoenix SRL prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2017 
Total active imobilizate 70.466 lei 
Total active circulante, din care: 521.571 lei 
- stocuri 325.048 lei 
- creanţe 188.060 lei 
- casa şi conturi la bănci 8.463 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 592.037 lei 
Total capitaluri proprii -140.675lei 
Total datorii 732.712 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 592.037 lei 

Conform adresei nr. 17572/21.05.2020 emisă de Primăria Municipiului Târgoviște, depusă la dosarul cauzei, societatea 
Tibo Phoenix SRL figurează cu următoarele bunuri impozabile declarate: 
1. Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0NXXTTFN7T52130, serie motor 
7T52130; 
2. Autoturism Opel Astra capacitatea cilindrică 1686 cmc, serie șasiu W0L0AHL3555093649.  
Lichidatorul judiciar a solicitat prin adresa nr. 2533/17.08.2020 comunicată prin e-mail către Primăria Municipiului 
Târgoviște, copii ale documentelor din care rezultă dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile respective, iar în 
cazul scoaterii din evidențele fiscale ale primăriei a bunurilor societății Tibo Phoenix SRL, comunicarea documentelor 
aferente.   
Prin adresa nr. 27712/18.08.2020 emisă de Primăria Municipiului Târgoviște, au fost comunicate lichidatorului judiciar 
următoarele acte: 
- Copie a facturii fiscale seria MDT nr. 20150498 din data de 17.06.2016 emisă de SC Mardor Trans SRL către clientul 
Tibo Phoenix SRL în valoare de 34.320,00 lei pentru bunul mobil autoutilitată Ford Transit, nr. identificare 
WFONXXTTFN7T52130; 
- Copie a contractului de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport nr. 355/12.01.2017 prin care Tibo Phoenix 
SRL a dobândit mijlocul de transport marca VAUXHALL tipul Astra, nr. identificare W0L0AHL3555093649.  
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Având în vedere faptul că, conform adresei nr. 3519/06.02.2017 emisă de Primăria Municipiului Târgoviște (anexată 
Cererii de admitere a creanței depusă la dosarul cauzei), Tibo Phoenix SRL figura la data de 06.02.2017 cu următoarele 
trei bunuri mobile: 
1. Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0CXXGBFCYA54020, serie motor 
YA54020; 
2. Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0NXXTTFN7T52130, serie motor 
7T52130; 
3. Autoturism Opel Astra capacitatea cilindrică 1686 cmc, serie șasiu W0L0AHL3555093649. 
existând prezumția că administratorul Boban C. a ascuns bunul mobil de la urmărirea creditorilor, lichidatorul judiciar a 
transmis cererea nr. 2903/10.09.2020 către Primăria Municipiului Târgoviște prin care a solicitat copiile tuturor 
documentelor cu privire la scoaterea din evidențele fiscale ale primăriei a bunului mobil al societății debitoare Tibo 
Phoenix SRL: Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0CXXGBFCYA54020, serie 
motor YA54020.  
Primăria Municipiului Târgoviște a comunicat prin e-mail către lichidatorul judiciar următoarele înscrisuri: 
- Adresa nr. 94966/05.10.2018 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița – Serviciul colectare 
și executare silită persoane juridice, prin care a comunicat către debitorul Tibo Phoenix SRL acordul pentru vânzarea 
bunului prin înțelegerea părților către dl. Marinescu Gh. contra sumei de 7.000 lei inclusiv TVA, respectiv obligația 
virării sumei de 7.000 lei în contul de trezorerie. 
- Adresa nr. 96381/10.10.2018 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița către Primăria 
Târgoviște, cu privire la ridicarea sechestrului instituit asupra bunului mobil Autoutilitară Ford Transit, Serie șasiu 
WF0CXXGBCYA54020, serie motor YA54020, Culoare Alb, CIV K017626, nr. înmatriculare DB 11 DRP din 
Procesul-verbal nr. 71841/20.06.2017, aparținând Tibo Phoenix SRL, ca urmare a valorificării bunului potrivit art. 247 
alin. (3) lit. a) din Legea nr. 207/2015. 
- Copie a facturii fiscale nr. 188 din data de 05.10.2018 emisă de Tibo Phoenix SRL către cumpărător Marinescu Gh., 
pentru bunul mobil anterior menționat în valoare de 7.000 lei inclusiv TVA.  
Conform adresei nr. 66691/11.08.2020 emisă de O.C.P.I. Dâmbovița, debitorul Tibo Phoenix SRL nu a fost și nu este 
înregistrată cu bunuri mobile în evidențele de carte funciară ale județului Dâmbovița.  
Conform adresei nr. 36706/12.08.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Dâmbovița, debitorul Tibo Phoenix SRL figurează 
doar cu următorul autovehicul: Autoutilitară Ford Transit  FNC6 JXFAFCA, nr. înmatriculare DB 10 RFM, an 
fabricație 2007, data înmatriculării 26.10.2016, capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0NXXTTFN7T52130, 
serie motor 7T52130. 
Lichidatorul judiciar a comunicat somația nr. 3467/13.10.2020 către administratorul Boban C. la adresa actuală de 
domiciliu al acestuia (cu care figurează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor), transmisă prin poștă cu 
scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647910, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați 
lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Tibo Phoenix SRL. De asemenea, 
vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, de urgență, toate bunurile aflate în averea debitorului SC Tibo Phoenix 
SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
Conform evidențelor fiscale ale Primăriei Municipiului Târgoviște, Tibo Phoenix SRL figurează cu următoarele bunuri: 
1. Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0NXXTTFN7T52130, serie motor 
7T52130; 
2. Autoturism Opel Astra capacitatea cilindrică 1686 cmc, serie șasiu W0L0AHL3555093649. 
Astfel, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar de urgență toate bunurile mobile anterior menționate. Este 
important de precizat faptul că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Tibo Phoenix SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale.”  
Plicul cu somația 3467/13.10.2020 a fost returnat subscrisei cu mențiunea „Destinatar mutat de la adresă, nu se cunoaște 
noua adresă”.  
Lichidatorul judiciar a comunicat somația nr. 3469/13.10.2020 către fostul administrator Minea G. F. la adresa actuală 
de domiciliu al acesteia (cu care figurează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor), transmisă prin poștă cu 
scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647900, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați 
lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Tibo Phoenix SRL. De asemenea, 
vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, de urgență, toate bunurile aflate în averea debitorului SC Tibo Phoenix 
SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Conform evidențelor fiscale ale 
Primăriei Municipiului Târgoviște, Tibo Phoenix SRL figurează cu următoarele bunuri: 
1. Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0NXXTTFN7T52130, serie motor 
7T52130; 
2. Autoturism Opel Astra capacitatea cilindrică 1686 cmc, serie șasiu W0L0AHL3555093649. 
Astfel, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar de urgență toate bunurile mobile anterior menționate. Este 
important de precizat faptul că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Tibo Phoenix SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale.”  
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Plicul cu somația 3469/13.10.2020 a fost returnat subscrisei cu mențiunea „Destinatar mutat de la adresă”. 
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii 
fostului administrator Minea G. F. și a administratorului Boban C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea 
nr. 85/2014, către Tribunalul Dâmbovița. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1717/120/2020/a1 având primul termen de judecată stabilit în data de 01.02.2021. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a 
insolvenței debitorului Tibo Phoenix SRL sunt în cuantum de 88,70 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007111 31.07.2020 7.32 lei comunicare notificare și somație 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00007112 31.07.2020 7.32 lei comunicare adresă către Chindia SPRL 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00007113 31.07.2020 7.32 lei comunicare notificare către debitor 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1356197 31.07.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații nr. 
1356197/31.07.2020 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00007505 13.08.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Boban C. 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00008982 18.08.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Boban C. 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00009656 14.10.2020 16.00 lei 
comunicare somație către administratorul Boban C. și către 

fostul administrator Minea G. F. 

8 
C. N. Poșta Română 

S.A. DIV00011092 17.11.2020 16.10 lei 
depunere cerere de antrenare Boban C. și Minea G. F. (3 

exemplare) 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura simplificată de insolvență 
88,70 lei 

 
5. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar. Conform Încheierii de ședință din camera de consiliu din data de 
22.07.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 
nr. 1717/120/2020, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru întreaga procedură simplificată 
de insolvență a debitorului este: un onorariu lunar de 300 lei + TVA; un onorariu de succes de 2% + TVA din sumele 
distribuite creditorilor. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Tibo Phoenix SRL, identificarea bunurilor din averea debitorului, 
soluționarea dosarului nr. 1717/120/2020/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii fostului administrator 
Minea G. F. și a administratorului Boban C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și 
îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


