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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 121 Din data de 12.01.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2677/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Rădocă 
Nicoleta. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3. Debitor: SC Contracom Media SRL, cod de identificare fiscală: 23891280, Sediul social: Oradea, strada Bumbacului, 
nr. 45, bloc RL 53, ap. 10, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/1306/2008. 
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 Contracom Media SRL, 
conform Sentinței nr. 124/2020 din data de 19.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 2677/111/2019 de către Tribunalul 
Bihor, Secţia a II - a Civilă, în temeiul disp. art. 59 alin. (1) 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, privind debitorul SC Contracom Media SRL, 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, privind debitorul SC Contracom Media SRL 

Număr dosar 2677/111/2019; Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Rădocă Nicoleta 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Contracom Media SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul 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 Contracom Media SRL nr. 4214/10.12.2020 pentru termenul lunar 
din data de 13.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 21250/14.12.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-activitate-SC-
Contracom-Media-SRL-termen-lunar-13.12.2020.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere culpa administratorilor societari și apreciind că în cauză sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c) 
și d) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale 
a lichidatorilor societari Ciotir C. G., Rugan M., Ardelean A. D., cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a 
debitorului. 
Reiterăm faptul că ulterior înregistrării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale la grefa Tribunalului Bihor, 
administratorul societar Ciotir C.G. a transmis lichidatorului judiciar documente financiar-contabile aferente activității 
economice desfășurate de către debitorul Contracom Media SRL, după cum urmează: prin curierat, în data de 
30.03.2020; prin e-mail, în data de 26.06.2020. 
Din documentele transmise rezultă următoarele aspecte: 
- La data de 30.06.2018, prin intermediul Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC Contracom Media SRL nr. 1, 
asociaţii debitoarei SC Contracom Media SRL au hotărât următoarele: 
• Repartizarea pe dividende a sumei totale de 55.585,84 ron din rezultatul reportat aferent anilor 2015 şi 2016 celor doi 
asociaţi (Ciotir C.G. şi Ardelean A.D.), stabilindu-se un impozit de 1389,65 lei pentru fiecare asociat; 
• Compensarea sumelor de primit reprezentând dividende de ridicat cu soldul din casieria SC Contracom Media SRL. 
- La data de 31.12.2019, societatea debitoare figurează cu disponibilităţi băneşti în cuantum de 42.948,71 lei în casieria 
unităţii, conform Balanţa de verificare 31.12.2019. 
Precizăm faptul că situaţiile financiare aferente anilor 2016, 2017 şi 2018, transmise prin poşta electronică lichidatorului 
judiciar în data de 26.06.2020, nu sunt depuse la ANAF. 
De asemenea, din analiza efectuată asupra documentelor transmise prin intermediul poștei electronice de către 
reprezentantul dlui Ciotir C.G., lichidatorul judiciar a constatat: 
- Din casieria unității SC Contracom Media SRL au fost retrase importante sume de bani la data de 31.12.2017, astfel: 
• Din casieria denumită Casa în lei C1 Urban Place – analitic 5311.1 – a fost retrasă, respectiv înregistrată în evidența 
contabilă pe debitul contului 5311 Casa în lei, suma de 36.211 lei,  având ca și explicație plată chirie 09-10.2016, plată 
salarii; 
• Din casieria denumită Casa în lei Edison Pub – analitic 5311.2 – a fost retrasă, respectiv înregistrată în evidența 
contabilă pe debitul contului 5311 Casa în lei, suma de 39.551,39 lei,  având ca și explicație plată Electrica 2016-2017; 
• Din casieria cu analitic 5311.3, a fost retrasă, respectiv înregistrată în evidența contabilă pe debitul contului 5311 Casa 
în lei, suma de 99.921,07 lei,  având ca și explicație așa zise plăți către diverși furnizori. 
- Din casieria unității SC Contracom Media SRL a fost retrasă la data de 30.06.2018, respectiv înregistrată în evidența 
contabilă pe debitul contului 5311 Casa în lei, suma de 20.846,94 lei, având ca și explicație Electrica 2018. 
Menționăm faptul că pretinsele plăți efectuate către salariați sau furnizori nu au atașate state de plată cu semnături ale 
salariaților, extrase bancare sau chitanțe, procese verbale de compensare, contracte de cesiune, etc. 
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Suma totală retrasă de către administratorul Ciotir C.G. în perioada 31.12.2017 – 30.06.2018 din casieria SC Contracom 
Media SRL, având ca și documente justificative dispoziții de plată este de 196.530,40 lei, conform documentelor 
transmise lichidatorului judiciar prin poșta electronică, respectiv: dispoziții plată, registre de casă, balanțe de verificare.   
Cauza face obiectul dosarului 2677/111/2019/a1 și la termenul de judecată din  28.10.2020 a fost amânată pentru data 
de 20.01.2021. 
3. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment sunt de 
272,91 lei. 
4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii de faliment a debitorului SC Contracom Media SRL, soluționarea dosarului nr. 2677/111/2019/a1 având ca 
obiect cererea de antrenare a răspunderii lichidatorii societății Ciotir C. G., Rugan M., Ardelean A. D. 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, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


