
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 1397 Din data de 23.04.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1212/96/2019; Tribunal Harghita, Secţia a II-a Civilă.; Judecător sindic: Vâga 
Sonia 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Miercurea Ciuc, Str. Szasz, nr. 6, cod 530132, jud. Harghita. 
3.1. Debitor: SC Pemicam Trans SRL, cod de identificare fiscală: 29531167; Sediul social: loc. Miercurea Ciuc, str. 
Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita; Număr de ordine în registrul comerţului J19/9/2012. 
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 Pemicam Trans SRL, numit 
prin Sentința civilă nr. 1829 din data de 19.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Harghita, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1212/96/2019, în temeiul art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul asupra 
fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Pemicam Trans SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe 

privind debitorul SC Pemicam Trans SRL 
Număr dosar 1212/96/2019, Tribunalul Harghita, Secţia a II-a Civilă;  
Judecător sindic Vâga Sonia 
Temei juridic: art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Pemicam Trans SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor: 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil lei TVA colectată 

    0.00 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 0.00 lei 0.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanțe: 
Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei TVA colectată 

1 
Transfer disponibilități bănești din contul deschis la Trezoreria 
Municipiului Miercurea-Ciuc 

12,067.61 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 12,067.61 lei 0.00 lei 

3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar: 
Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie lichidator judiciar lei 

1 

Retribuţie lichidator judiciar de 4.000 lei exclusiv TVA pentru întreaga procedură 
simplificată de insolvență, conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 14.02.2020, consemnată în procesul-verbal nr. 509/14.02.2020 publicată 
în BPI nr. 3151/14.02.2020 

4,760.00 lei 

  Total retribuţie lichidator judiciar 4,760.00 lei 

4. Mențiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 

Obligaţii 
achitate/Sume 

avansate de 
lichidatorul 

judiciar restituite 

Creditare societate 
(sume avansate de 
lichidator judiciar) 

Obligaţii de 
plată restante 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 
85/2014 (calculare 2% conform disp. art. 119 alin. (4) din 
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
practician în insolvenţă din 29.09.2007, republicat) 

241.35 lei 0.00 lei 0.00 lei 241.35 lei 

2 Comisoane bancare 3.00 lei 3.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

3 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 

100.00 lei 60.40 lei 39.60 lei 0.00 lei 

4 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar  39.60 lei 39.60 lei 0.00 lei 0.00 lei 

5 
Cheltuieli furnizare informații ONRC - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

40.00 lei 20.00 lei 20.00 lei 0.00 lei 

6 
Cheltuieli deplarare/alimentare combustibil - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

1,712.13 lei 1,336.60 lei 375.53 lei 0.00 lei 

7 
Cheltuieli hârtie (listare rapoarte de activitate, cerere de 
antrenare, etc.) 

405.00 lei 155.00 lei 0.00 lei 250.00 lei 

8 

Cheltuieli onorariu expert evaluator întocmire notă de 
constatare privind bunul mobil de către PFA Tărăsescu I. P. O. 
Expert Evaluator (conform factură fiscală TPO nr. 
141/19.04.2021) 

200.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 200.00 lei 

  Total cheltuieli prevăzute la art.161 pct.1 din Legea nr. 85/2014 2,741.08 lei 1,614.60 lei 435.13 lei 691.35 lei 

  
din care sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 

coordonator ec. Popescu G. 
435.13 lei       

 



5. Mențiuni privind cheltuielile de procedură previzionate: 
Comisioane bancare și cheltuieli poștale 50.00 lei 

Total cheltuieli previzionate 50.00 lei 

6. Mențiuni privind sumele distribuite creditorilor conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014: 
Sold inițial cont unic de insolvență 0.00 lei 

Sold final cont de lichidare  5,693.01 lei 

Încasări (transfer disponibilități bănești) 12,067.61 lei 

Total cheltuieli 7,551.08 lei 

(retribuţie lichidator judiciar + cheltuieli de procedură conform art.161 pct. 1 din Legea 
nr. 85/2014 + cheltuieli previzonate) 

Sume de distribuit 
4,516.53 lei 

(Sume existente în contul unic de insolvență al debitorului - total cheltuieli de procedură) 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


