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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 4229 Data emiterii: 11.12.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 90/116/2020; Tribunalul Călărași, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Cornelia 
Iordache. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Călărași, str. București, nr. 106, C.P. 910068, jud. Călărași. 
3. Debitor: Gela Textil Conf SRL, cod de identificare fiscală: 36661771; Sediul social: Călărași, str. Prelungirea 
București, camera 2, bl. I39,sc. 1, parter, ap. 2, jud. Călărași; Număr de ordine în registrul comerţului J51/500/2016. 
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 Gela Textil Conf SRL, conform 
Sentinței civile nr. 97/2020 din data de 15.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, 
Secţia Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate cu privire la ordinea de zi 
a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gela Textil Conf SRL din data de 21.12.2020, ora 09:00, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 2 (două) file. 

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

Gela Textil Conf SRL din data de 21.12.2020, ora 09:00 

Număr dosar 90/116/2020, Tribunalul Călărași, Secţia Civilă 
Judecător sindic Cornelia Iordache 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Gela Textil Conf SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 21.12.2020, ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Gela Textil Conf SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Gela Textil Conf SRL, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Gela Textil Conf SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea administratorului dl. Tudor D. P. în vederea prezentării acestuia la 
sediul social al debitorului pentru efectuarea inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 
85/2014. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4106/02.12.2020, în averea debitorului au fost identificate următoarele 
bunuri mobile: Generator cu 2 mese de călcat – 1 buc; Mașină de cusut nasturi Maqi LS-T373 – 1 buc; Generator 
Batistella Plutone cu 2 fiare – 1 buc; Masă de călcat Nettuno 98 cu manecar – 1 buc; Generator Conel 2F – 1 buc; Presa 
Termocolat Japsew (J-SR-600) – 1 buc; Masă de călcat Nettuno 98 cu manecar – 1 buc; Masă de călcat Nettuno 98 cu 
manecar – 1 buc; Generator Battistella Plutone cu 2 fiare – 1 buc; Masă de călcat Nettuno 98 cu manecar – 1 buc; 
Generator Comel 2 posturi – 1 buc. 
Menționăm faptul că bunurile mobile au fost lăsate în custodia administratorului special Tudor D. P.. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să ia act de rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Gela 
Textil Conf SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Gela Textil Conf SRL, conform ofertelor anexate. 
În vederea evaluării bunurilor mobile identificate în patrimoniul debitorului SC Gela Textil Conf SRL, lichidatorul 
judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse 
aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 03.12.2020.  
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului 
judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. A., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
aflate în averea debitorului Gela Textil Conf SRL, termen de finalizare de 5 zile de la data efectuării inspecției și 
primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 1.600,00 lei (nu se adaugă TVA), 
plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
• Oferta formulată de PFA Gherman Ovidiu Florin prin expertul evaluator membru ANEVAR Gherman O. F., cu 
privire la evaluarea bunurilor mobile din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, pentru onorariul de 2.000,00 lei (nu 
se adaugă TVA). Termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 30 zile lucrătoare de la data punerii la 
dispoziția evaluatorului a tuturor documentelor și informațiilor necesare pentru întocmirea raportului de evaluare (acte 
de proprietate) și inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Corlan S., cu privire la evaluarea bunurilor mobile aflate în 
averea debitorului Gela Textil Conf SRL, termen de finalizare de 5 zile de la data efectuării inspecției și primirea 
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tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 2.200,00 lei (nu se adaugă TVA), plătit integral 
la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
• Oferta formulată de Westside Appraisal SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Stoia I. L., cu privire la 
evaluarea bunurilor mobile din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, pentru onorariul de 1.800,00 lei (inclusiv 
TVA).  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor numirea expertului evaluator şi stabilirea remuneraţiei acestuia în vederea 
evaluării potrivit disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 a activelor reprezentând bunuri mobile aflate în 
proprietatea debitorului SC Gela Textil Conf SRL. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro, sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


