
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr.: 260 Din data de 22.01.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1664/88/2019; Tribunal Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal.; Judecător sindic: Izabela Stoian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127. 
3. Debitor: Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, cod de identificare fiscală: 13386583; 
Sediul social: Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 16, jud. Tulcea; înregistrată în Registrul Special Asociații al Judecătoriei 
Tulcea la nr. 19/15.12.2008. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului Asociaţia Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, numit prin Încheierea de ședință din data de 13.11.2020 pronunțată de 
Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, în temeiul art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în 
procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Asociaţia 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

privind debitorul Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti 

Număr dosar 1664/88/2019, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic Izabela Stoian  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta 
Club” Bucureşti nr. 4369/22.12.2020 pentru termenul lunar din data de 22.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 21941/24.12.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-AVPS-Delta-Club-Bucuresti-termen-lunar-
22.12.2020.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat notificarea nr. 4018/23.11.2020 către debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” 
Bucureşti la sediul social din localitatea Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 16, jud. Tulcea, prin poștă cu scrisoare cu 
confirmare de primire nr. VA39996502789 cu conținut declarat nr. 4019/23.11.2020. 
Prin intermediul notificării comunicate, în temeiul art. 82 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a solicitat 
toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor, respectiv i-au fost aduse la cunoștință 
prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014: ,,(1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile 
judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. 
Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor.[…]”, precum și prevederile art. 83 alin. (2) și (3) din Legea 85/2014. 
Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, reprezentantul debitorului nu a răspuns 
solicitărilor subscrisei de punere la dispoziție a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
În vederea obținerii de informații suplimentare necesare analizei amănunțite a activității debitorului Asociaţia 
Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a 
procedat la comunicarea prin e-mail a adresei nr. 4017/23.11.2020 către fostul administrator judiciar S.O.S. Insolv 
SPRL, solicitând copii ale următoarelor documente: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziție de către reprezentanții debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul întocmit conform disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii 
acestora și dovezile privind notificările efectuate în temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitoarea Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti în perioada de observație; 



• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar, respectiv 
22.05.2020 – 13.11.2020; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii de insolvență de către dvs. în calitate administratorul judiciar în 
temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Conform adresei nr. 113/11.01.2021, fostul administrator judiciar S.O.S. Insolv SPRL a comunicat subscrisei 
următoarele acte de procedură: 
- Notificari deschidere procedura generala (anunt ziar, notificare BPI, notificari creditori, notificari debitor, adresa 
institutii care ar putea detine informatii despre bunurile din patrimoniul debitorului, raspunsuri, corespondenta, etc.) – 
27 file; 
- Raport art. 92 (transmise la Tribunalul Tulcea si BPI) – 1 file 
- Raport activitate nr. 1, Raport art. 97 (transmise la Tribunalul Tulcea si BPI) – 8 file; 
- Tabelul preliminar al creantelor (transmis la Tribunalul Tulcea si BPI, notificari) – 2 file; 
- Documente Adunarea creditorilor 03.08.2020 (proces verbal transmis la Tribunalul Tulcea si BPI) – 4 file; 
- Tabelul definitiv al creantelor (transmis la Tribunalul Tulcea si BPI, notificari) – 2 file; 
- Raport activitate nr. 2 (transmis la Tribunalul Tulcea si BPI si decont de cheltuieli) – 2 file; 
- Raport activitate nr. 3 (transmis la Tribunalul Tulcea si BPI si decont de cheltuieli) – 7 file. 
3. Referitor la situația financiară a debitorului 
Nefiindu-i predate documentele solicitate până la data prezentului raport de activitate de către reprezentanții debitorului, 
subscrisa a procedat la cercetarea actelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, respectiv urmare obținerii 
accesului la dosarul electronic, a analizat actele și înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 
Conform Certificatului privind identificarea numărului cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 63196/26.06.2020 emis de B.C.P.I Tulcea, debitorul nu figurează cu bunuri imobile pe raza județului 
Tulcea. 
Conform adresei nr. 1572/13.07.2020, debitorul nu figurează în Registrul Național de Evidență a Vehiculelor, cu 
vehicule înmatriculate. 
Conform dispozițiilor art. 76 din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență împotriva debitorului și privind înlocuirea administratorului judicar nr. 
4220/10.12.2020 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe 
Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha 
Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet 
Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie 
Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Rotiemme Impex SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Banca Transilvania SA; Garanti Bank SA; Intesa 
Sanpaolo Romania SA; Vista Bank; Banca Comercială Română; Alpha Bank Romania. 
Conform adresei nr. 566148/11.12.2020 emisă de BRD Groupe Société Générale, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti deține următoarele conturi bancare: RO70BRDE445SV51680354450 – sold 
0,00 RON; RO89BRDE445SV51680944450 – sold 0,00 EUR. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 7,32 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 C.N. Poşta Română SA DIV0000011347 23.11.2020 7.32 lei comunicare notificare către debitor 

 
Total sume avansate de către administratorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 7.32 lei  
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere următoarele considerente: 
- Debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu și-a declarat intenția de reorganizare; 
- Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta 
Club” Bucureşti nr. 1959/24.08.2020 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13739 din data de 
24.08.2020; 
- Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul nu a  propus un plan de reorganizare în termen de 
30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe; 
- Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăție 
nu a propus un plan de reorganizare a activității debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” 
Bucureşti, 
solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună: 
- intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” 
Bucureşti, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) din Legea nr. 85/2014; 



- confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” 
Bucureşti, pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator 
ec. Popescu G. și confirmarea onorariului pentru întreaga procedura generală de insolvență și de faliment, constând în 
onorariul fix lunar de 298 lei (exclusiv TVA) și un onorariul de succes de 1% (exclusiv TVA) din sumele distribuite 
creditorilor, având în vedere faptul că, unicul creditor al debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta 
Club” Bucureşti - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați – Admnistrația Județeană a Finanțelor 
Publice Tulcea a selectat practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL atât în calitate de administrator judiciar, 
cât și în calitate de lichidator judiciar al debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, 
în coformitate cu disp. art. 14 din O.P.A.N.A.F. nr. 1443/2019. 
De asemenea, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, acordarea unui nou termen de judecată în vederea identificării 
actelor contabile ale debitorului și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de art. 58 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


