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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 891 Data emiterii: 18.03.2021 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Neamțu 
Loredana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. 
3. Debitor: SC Tantal Company SRL, cod de identificare fiscală 8303280 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, 
nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/240/1996. 
4. Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta 
Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub 
nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: office@consultant-insolventa.ro, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Popescu E., și Yna Consulting SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, 
nr. 18, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Motoi G.. 
5. Subscrisa: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei, conform încheierii nr. 2587 din data de 21.11.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9708/30/2012, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 
faliment pentru debitorul SC Tantal Company SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment pentru 

debitorul SC Tantal Company SRL 

Număr dosar: 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Neamțu Loredana 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL  
Debitor: SC Tantal Company SRL  
I. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC Tantal Company SRL nr. 4028/24.11.2020 pentru termenul de 
judecată din data de 03.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/11/Raport-de-activitate-SC-Tantal-Company-SRL-termen-fond-03.12.2020.pdf. 
II. Referitor la recuperarea creanțelor 
Lichidatorul judiciar a procedat la formularea Cererii de admitere a creanţei născută în timpul procedurii în vederea 
înscrierii în Tabelul suplimentar al SC Bau Center Vest SRL creanței în cuantum total de 112.445,73 lei, provenită în 
urma pronunțării Sentinței comerciale nr. 1036/18.08.2016 de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
9708/30/2012/a6 – creanță născută în timpul procedurii de insolvență a SC Bau Center Vest SRL, având în vedere 
faptul că împotriva acesteia a fost deschisă procedura simplificată de faliment la data de 09.07.2020. 
Conform Tabelului suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Bau Center Vest SRL nr. 
1223/18.09.2020 publicat în BPI nr. 15406/21.09.2020, creditorul Tantal Company SRL a fost înscris cu o creanță în 
valoare de 112.445,73 lei, reprezentând 0,45% din totalul creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
insolvenței debitorului Bau Center Vest SRL. 
III. Referitor la acțiunea formulată de lichidatorul judiciar  în contradictoriu cu pârâţii Lădariu L. S. în calitate de 
administrator al SC Fortinos SRL şi Răzvan I. G. în calitate de asociat al SC Fortinos SRL 
Subscrisele societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin contract, Consultant Insolvenţă SPRL si Yna Consulting 
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Tantal Company SRL, în calitate de creditor majoritar al debitoarei SC 
Fortinos SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscală 23854819, sediul social în Timişoara, 
str. Pomiculturii, nr. 23, jud. Timiş, număr de ordine în registru comerţului J35/1784/2008, au formulat cerere de 
chemare în judecată în contradictoriu cu pârâţii Lădariu L. S., în calitate de administrator şi Răzvan I. G., în calitate de 
asociat al societăţii debitoare SC Fortinos SRL. 
Prin intermediul acțiunii s-a constituit dosarul nr. 6837/30/2015/a5 iar subscrisa a solicitat instanței de judecată să 
dispună admiterea cererii sus-menționată și obligarea pârâtilor în solidar la plata către debitoarea insolventă a sumei de 
4.416.800,84 lei, reprezentând pasivul societăţii, precum și obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate cu prezentul demers judiciar, motivat de faptul că pârâţii Lădariu L. S. şi Răzvan I. G., în calitate de asociaţi 
al SC Fortinos SRL, prin faptele și deciziile adoptate în derularea activității curente ale societății, au cauzat în mod 
intenționat starea de insolvență a debitoarei, fiind evidentă reaua-credință cu care s-a administrat societatea, în 
detrimentul creditorilor, prin ascunderea unei părți din activul societății și efectuarea de plăți, cu preferință către un 
creditor, în detrimentul celorlalți creditori, dispunându-se continuarea activității în interesul personal al pârâtilor 
precum, efectuarea de plăți cu prioritate a unor creditori în dauna celorlalți creditori și prin neținerea unei evidențe 
contabile conform legii. 
În cauză s-a stabilit ca prim termen de judecată data de 29.11.2018 când s-a amânat pentru a se lua cunoştinţă de către 
reclamant de întâmpinarea depusă de către pârâţi la data de 21.03.2019. 
La termenul de judecată din data de 21.03.2019 a fost constatată cauza în stare de amânare pentru a se depune la dosar 
de către reclamantă dovada domiciliului pârâtei emisă de către Direcția pentru Evidența și Administrarea Bazelor de 
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Date. La termenul stabilit din data de 23.05.2019 s-a constatat cauza în stare de amânare pentru data de 03.10.2019 în 
vederea administrării probei cu interogatoriul pârâților.  
La termenul din data de 03.10.2019 cauza a fost amânată prin acordul părților, față de imposibilitatea de prezentare a 
pârâților la interogatoriu. 
La următorul termen stabilit în data de 14.11.2019 cauza a fost amânată pentru data de 05.03.2020 când a fost respinsă 
cererea formulată de către subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
Lichidatorul judiciar a formulat apel, în cauză stabilindu-se termen la 29.09.2020. 
La termenul de judecată din data de 29.09.2020, a fost amânată pronunțarea pentru termenul de judecată din data de 
14.10.2020. La termenul din data de 14.10.2020 a fost repusă cauza pe rol, fiind stabilit termenul de judecată în data de 
24.11.2020. 
Lichidatorul judiciar s-a conformat dispozițiilor Onoratei Curți pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 
24.11.2020, respectiv a depus pentru termenul de judecată din data de 24.11.2020 note scrise: 
- cu privire la transferurile patrimoniale operate din patrimoniul Fortinos SRL, având ca obiect activele achiziționate de 
aceasta prin intermediul contractului de vânzare – cumpărare nr.7/22.08.2012 încheiat cu vânzătoarea Tantal Company 
SRL cu precizarea cumpărătorului și a prețului; 
- cu privire la restituirea creditării asociatului Răzvan I. G. în cuantum total de 30.966,84 lei; 
- cu privire la fapta de diminuare a capitalului social cu suma de 61.480,00 lei prin retragerea aportului asociaţilor prin 
plata în lei, respectiv la data de 12.08.2015 – plata sumei de 35.000,00 lei prin virament bancar cont BCR în lei; la data 
de 13.08.2015 – plata sumei de 26.480,00 lei prin virament bancar lei către asociați constituie un motiv vădit de 
atragere a raspunderii patrimoniale a persoanelor culpabile de falimentul societății Fortinos SRL. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 12.01.2021, pentru studiul înscrisurilor depuse la dosar de către 
lichidatorul judiciar. 
La termenul de judecată din data de 12.01.2021, a fost amânată pronunțarea pentru termenul din data de 19.01.2021. 
Prin Decizia civilă nr. 34/A din data de 19.01.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
6837/30/2015/a5, s-a dispus: 
„Admite apelul creditoarei. Schimbă hotărârea apelată. Admite în parte cererea. Obligă pârâta Lădariu L. S. la suma de 
4.114.596,32 lei şi pe pârâtul Răzvan I. G. în solidar cu pârâta Lădariu L. S. la plata sumei de 92.446,84 de lei. 
Definitivă.” 
Lichidatorul judiciar a formulat Cerere de îndreptare eroare materială prin intermediul căreia a solicitat îndreptarea 
erorilor materiale strecurate în cuprinsul Deciziei civile nr. 34/A/19.01.2021, pronunţată de către Curtea de Apel 
Timişoara în dos. nr. 6837/30/2015/a5, în sensul că  
- numele pârâtei Lădariu L. S. este în prezent: Socolean L. S., -, după cum rezultă din CI depus de aceasta la dosarul 
cauzei. 
- numele pârâtului Răzvan I. G. - după cum rezultă din CI depus de aceasta la dosarul cauzei. 
Prin Încheierea din Camera de consiliu din data de 17.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
6837/30/2015/a5 s-a dispus: 
„Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulate de creditoarea Tantal Company SRL prin lichidator judiciar 
societăţile profesionale de insolvenţă asociate prin contract Consultant Insolvenţă SPRL şi YNA Consulting SPRL. 
Îndreaptă eroarea materială strecurată în Decizia civilă nr. 34/A/19.01.2021 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în 
dosarul nr. 6837/30/2015/a5, în sensul că, în tot cuprinsul deciziei, se va consemna numele corect al pârâtei Socoleanu 
L. S., iar nu Lădariu L. S., cum s-a consemnat în mod greşit. Fără cheltuieli de judecată în prezenta procedură. 
Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 17.02.2021”. 
Pârâții Socoleanu L. S. (fosta Ladariu) și Răzvan I. G. au formulat Contestație în anulare împotriva Deciziei civile nr. 
34/A din data de 19.01.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6837/30/2015/a5, prin care a 
solicitat anularea hotărârii atacate cu consecința rejudecării dosarului, respectiv suspendarea executării Deciziei civile 
nr. 34/A din data de 19.01.2021. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 143/59/2021 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 15.02.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației în anulare formulată de pârâta 
Socoleanu L. S. 
Prin Încheierea de ședință din data de 17.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 143/59/2021 s-
a dispus: Respinge cererea de suspendare a executării formulată de contestatorii-pârâţi Socolean (fostă Lădariu) L. S. şi 
Răzvan I. G., împotriva Deciziei civile nr. 34/A din 19 ianuarie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în 
dosarul nr. 6837/30/2015/a5, în contradictoriu cu intimata-reclamantă Tantal Company SRL, reprezentată de lichidator 
judiciar societăţile profesionale de insolvenţă asociate prin contract Consultant Insolvenţă SPRL şi YNA Consulting 
SPRL, creditoare majoritară a debitoarei Fortions SRL. Definitivă. 
Creditorul Tantal Company SRL prin lichidator judiciar a procedat la punerea în executare a Deciziei civile nr. 34/A din 
data de 19.01.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6837/30/2015/a5. 
Conform Încheierii de executare silită nr. 2706/2021 pronunțată în data de 08.03.2021 de Judecătoria Timișoara: 
Admite cererea formulată de petentul Birou Executor Judecatoresc Brad T. Gh.. Încuviinţează executarea silită pornită 
în dosarul execuţional nr. 23/ex/2021 împotriva debitorului Socolean L. S., prin toate modalităţile prevăzute de lege, ca 
urmare a cererii formulate de creditorul SC Tantal Company SRL, în faliment, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolventa SPRL, în baza titlului executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 34/A/19.01.2021 pronunţată de Curtea de 



3 

Apel Timişoara în dosar nr. 6873/30/2015/a5, în şnur cu Încheierea din Camera de consiliu din 17.02.2021 pronunţată 
de Curtea de Apel Timişoara în dosar nr. 6873/30/2015/a5, pentru punerea in executare a obligatiilor cuprinse in titlul 
executoriu, precum si a cheltuielilor de executare. Fără cale de atac.  
La termenul de judecată din data de 08.03.2021 din dosarul nr. 143/59/2021, a fost încuviinţată cererea de amânare 
formulată de reprezentantul convenţional al contestatorilor, în vederea pregătirii apărării. Pune în vedere 
reprezentanţilor părţilor litigante să certifice pentru conformitate cu originalul înscrisurile depuse la termenele 
anterioare. Amână cauza la data de 29.03.2021 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. 
Pârâții Socoleanu L. S. (fosta Ladariu) și Răzvan I. G. au formulat Cerere de revizuire împotriva Deciziei civile nr. 
34/A din data de 19.01.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6837/30/2015/a5 și Cerere de 
suspendare a executării hotărârii până la soluționarea revizuirii. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 423/59/2021 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 31.032021. 
Conform Procesului-verbal de constatare nr. 35 din data de 02.03.2021 întocmit de executorul judecătoresc Matei S. R., 
pârâtul Răzvan I. G. va consemna debitul datorat de 92.446,84 lei, în condițiile legii. 
IV. Situaţia dosarelor generate de cererile de anulare acte frauduloase formulate de către lichidatorul judiciar 
1. Dosar nr. 8287/30/2012, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având ca obiect procedura de insolvență a societății SC 
Confort SA prin administrator judiciar SCP Expert SPRL, în care SC Tantal Company SRL este creditor înscris în 
tabelul suplimentar de creanțe cu suma de 32.017,01 lei la poziția 58. La termenul din 24.05.2018 a fost amânată cauza 
pentru continuarea procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun pentru data de 13.09.2018 când a fost acordat 
termen în data de 06.12.2018.  
În cauză a fost stabilit următorul termen pentru continuarea procedurii și a demersurilor care se impun în data de 
20.05.2021. 
2. Dosar nr. 6902/101/2012 având ca obiect procedura insolvenței debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. Societatea 
Tantal Company SRL este înscrisă în Tabelul de creanțe cu suma de 3.889.551,16 lei. 
La termenul din 30.05.2018 a fost acordat termen în data de 17.10.2018 pentru continuarea demersurilor în procedură, 
recuperarea creanțelor şi valorificarea bunurilor debitoare și ulterior în data de 20.02.2019.  
În cauză a fost stabilit următorul termen pentru continuarea procedurii și a demersurilor care se impun în data de 
21.04.2021. 
V. Referitor la valorificarea bunului mobil Macara Potain F15-15C 
Conform Raportului de evaluare nr. 73/20.08.2019 privind bunul mobil Macara Potain F15-15C din averea debitorului 
Tantal Company SRL, întocmit de MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR, valoarea de piață a bunului 
mobil Macara POTAIN F15-15C, serie 63.280, an fabricație 1989, este de 23.100 EURO. 
Raportul de evaluare nr. 73/20.08.2019 privind bunul mobil Macara Potain F15-15C din averea debitorului Tantal 
Company SRL, întocmit de MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR a fost depus la dosarul cauzei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL în 
data de 05.02.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitații publice în vederea valorificării bunului mobil 
Macara POTAIN F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL”. 
În cazul lipsei de cvorum de prezență la ședința adunării creditorilor convocată în data de 05.02.2021, Adunarea 
Generală a Creditorilor va fi reconvocată cu aceeași ordine de zi în data de 12.02.2021, la ora 09:00 la sediul procesual 
al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 05.02.2021, ora 09:00 a 
fost publicat în BPI nr. 1752/01.02.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Tantal-Company-SRL-
in-05.02.2021-si-12.02.2021.pdf. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 05.02.2021, ora 09:00 s-au 
prezentat și/sau au comunicat voturi următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș - creditor bugetar deținând un procent 
de 7,234% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017, a comunicat votul nr. TMG 
DEX 65.322/2017/03.02.2021 prin e-mail în data de 03.02.2021. 
Conform Procesului-verbal nr. 434/05.02.2021, preşedintele de şedinţă constată faptul că nu sunt îndeplinite disp. art. 
15 alin. (1) din Legea 85/2006, ce prevăd următoarele „Cu exceptia cazurilor în care legea cere o majoritate speciala, 
sedintele adunarii creditorilor vor avea loc în prezenta titularilor de creante însumând cel putin 30% din valoarea totala 
a creantelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titularilor 
majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente."  fiind comunicate voturi din partea creditorilor cu drept de vot, ale căror 
creanţe însumate reprezintă 7,234% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se 
prin raportare la Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Tantal 
Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017. Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul 
prevăzut de art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Tantal Company SRL din data de 05.02.2021, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 



4 

Procesul-verbal nr. 434/05.02.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 
05.02.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2282/08.02.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-din-05.02.2021.pdf.  
Conform Convocatorului Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL publicat în BPI nr. 
1752/01.02.2021, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședinței Adunării Generale a Creditorilor data de în 
data de 12.02.2021, la ora 09:00. 
Conform Procesului-verbal nr. 497/12.02.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de art. 15 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2006, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Tantal 
Company SRL din data de 12.02.2021, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 497/12.02.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 
12.02.2021, la ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2820/15.02.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-din-12.02.2021.pdf.  
Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL în 
data de 03.03.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului de evaluare nr. 73/20.08.2019 privind bunul mobil Macara Potain F15-15C din averea 
debitorului Tantal Company SRL, întocmit de MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR. 
(2). Aprobarea tipului de vânzare a bunului mobil din averea debitorului Tantal Company SRL, respectiv licitație 
publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare și a Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice 
în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului 
Tantal Company SRL.” 
În cazul lipsei de cvorum de prezență la ședința adunării creditorilor convocată în data de 03.03.2021, Adunarea 
Generală a Creditorilor va fi reconvocată cu aceeași ordine de zi în data de 10.03.2021, la ora 09:00 la sediul procesual 
al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 03.03.2021, ora 09:00 a 
fost publicat în BPI nr. 3485/24.02.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Tantal-Company-SRL-din-
data-de-03.03.2021-09.00.pdf. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 03.03.2021, ora 09:00 s-au 
prezentat și/sau au comunicat voturi următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș - creditor bugetar deținând un procent 
de 7,234% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017, a comunicat votul nr. TMG 
DEX 65.322/2017/25.02.2021 prin e-mail în data de 25.02.2021; 
2. Bau Center Vest SRL - în faliment, prin lichidator judiciar MBS Insolv Consult SPRL (fosta MCT Media SRL) - 
creditor chirografar deținând un procent de 29,064% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat 
rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI 
nr. 6766/04.04.2017, a comunicat votul prin e-mail în data de 24.02.2021; 
3. C&C Izometal SRL - în faliment, prin lichidator judiciar - creditor chirografar deținând un procent de 2,567% din 
totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017, a comunicat votul nr. 35/23.02.2021 
prin e-mail în data de 24.02.2021. 
Conform Procesului-verbal nr. 706/03.03.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Tantal Company SRL 
din data de 03.03.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 31,631% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017 
(respectiv un procent de 81,387% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act de Raportul de evaluare nr. 73/20.08.2019 privind bunul mobil Macara Potain F15-
15C din averea debitorului Tantal Company SRL, întocmit de MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR. 
2. Cu o majoritate de 38,864% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat tipul de vânzare a bunului mobil din averea debitorului Tantal Company SRL, 
respectiv licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare și Regulamentul de organizare și desfășurare a 
licitațiilor publice în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din 
averea debitorului Tantal Company SRL. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 03.03.2021, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2005, fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror 
creanţe însumate reprezintă 38,864% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 
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6766/04.04.2017, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 10.03.2021, 
ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 706/03.03.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 
03.03.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4003/04.03.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-SC-Tantal-Company-SRL-din-03.03.2021.pdf  
Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain 
F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL a fost depus la dosarul cauzei. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 03.03.2021, 
ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice conform regulamentului de 
vânzare aprobat: 
- Licitația publică organizată în data de 22.03.2021 la 100% din prețul de pornire al bunului mobil Macara Potain F15-
15C, serie 63280, an fabricație 1989.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• afișată la avizierul Primăriei Primăriei Municipiului Timișoara; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 15.03.2021; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu s-a înscris niciun ofertant în vederea participării la licitația 
publică din data de 22.03.2021.  
VI. Referitor la adresa formulată de Impuls Leasing România IFN SA 
Creditorul Impuls Leasing România IFN SA a comunicat adresa din data de 29.01.2021 prin care a solicitat plata sumei 
dei 1.199,08 lei datorată de Tantal Company SRL conform Deciziei civile nr. 426/02.12.2015 pronunțată de Curtea de 
Apel Timișoara în dosarul nr. 9708/30/2012/a11. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către Impuls Leasing România IFN SA Adresa nr. 342/29.01.2021 prin care a 
informat creditorul că, în prezent în averea debitorului nu există fonduri suficiente pentru plata sumei de 1.199,98 lei 
către acesta, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, conform Deciziei civile nr. 426/02.12.2015 pronunțată de Curtea 
de Apel Timișoara în dosarul nr. 9708/30/2012/a11. În prezent, sunt efectuate demersuri în vederea aprobării 
regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea singurului bun mobil existent în 
averea debitorului. Urmare valorificării bunului mobil, subscrisa va proceda la plata cu prioritate a creanței curente de 
1.199,98 lei.  
VII. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Solicitam respectuos judecătorului – sindic să dispună un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii, 
organizarea și desfășurarea licitațiilor publice în conformitate cu regulamentul aprobat în vederea valorificării bunului 
mobil Macara Potain City Kran tip 15.15 C, respectiv pentru soluționarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor de 
judecată și a recuperării creanțelor societății Tantal Company SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


