
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1368 Din data de 22.04.2021 

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. 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 Asociaţia Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, numit prin Sentința civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 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 de faliment 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 5 (cinci) 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 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 
Lichidator 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 de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 
735/04.03.2021 pentru termenul lunar din data de 22.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
5572/29.03.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Raport-de-activitate-AVPS-Delta-Club-Bucuresti-termen-lunar-22.03.2021.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) și art. 99 din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, în temeiul art. 92 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 judecătorul-sindic 
a aprobat raportul administratorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. În temeiul art. 97 alin. (2) raportat la art. 145 
alin. (1) lit.A pct. b) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi 
“Delta Club “ Bucureşti, în procedura falimentului în formă generală. In temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, 
s-a dispus dizolvarea societatii debitoare. In temeiul art. 145 alin. 2 lit.(c) din Legea nr. 85/2014 a fost confirmat în 
calitate de lichidator judiciar pe administratorul judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L. cu un onorariu lunar de 298 lei, 
exclusiv TVA pentru activitatea premergătoare lichidării si un procent de 1%, exclusiv TVA, din fondurile obţinute din 
lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe.  
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (1) și art. 99 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat notificarea nr. 978/24.03.2021 către debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” 
Bucureşti la adresa sediului din localitatea Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 16, jud. Tulcea, prin poștă cu scrisoare cu 
confirmare de primire nr. AR39865836757 -  semnată de către împuternicit Pavel C..  
- a comunicat notificarea nr. 979/24.03.2021 către directorul Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” 
Bucureşti dl. Dobronauteanu E. C. la adresa de domiciliu (adresă menționată în Actul constitutiv al asociației), prin 
poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39865836777 -  plic restituit.   
Prin notificarea nr. 978/24.03.2021 primită de către debitor prin împuternicit, lichidatorul judiciar a comunicat 
următoarele: „În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus 
ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra 
bunurile din avere și de a dispune de acestea. 
Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. 
Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil arhiva contabilă a debitorului Asociaţia 
Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil toate bunurile aflate în averea 
debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Sancțiunea nerespectării 
obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie aplicarea amenzii prevăzute de 
art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  



Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti de urgență către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale. 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de 
drept. 
În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția administratorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil: 
1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență; 
2. Lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului furnizor/fişa partenerului creditor – cuprinzând rulajele şi 
soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final, se va calcula şi totalul debitelor aparent datorate 
tuturor creditorilor societăţii; 
3. lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi soldul 
intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final; 
4. lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi 
valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor; 
5. lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate; 
6. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani, sau pe care le 
mai deţine societatea, şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul 
acesteia, (situaţia activelor societăţii); 
7. lista cuprinzând bunurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia; 
8. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii generale a insolvenţei, 
cu indicarea valorii contabile a fiecărei marfi în parte; 
9. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data intrării în faliment, cu indicarea valorii 
contabile a fiecărei marfi în parte; 
10. Să se indice care este suma totală existentă în contul casă, precum şi suma totală pe care o are în conturi la bănci 
societatea la data intrării în faliment – 12.03.2021, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit balanțelor de 
verificare întocmite de societate; 
11. Lista conturilor bancare deținute de societatea debitoare; 
12. Lista tuturor contractelor aflate în curs de derulare la data intrării în faliment a debitorului; 
13. Lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii generale de 
insolvență, sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;  
14. Lista cuprinzând actele încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii generale de insolvență; 
15. Lista cuprinzând actele de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei  datorii  anterioare sau în 
folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii; 
16. Lista cuprinzând operaţiunile de constituire ori perfectare a unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară, 
în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicare amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul sindic”.  
Până la data prezentului raport, organele de conducere nu au predat lichidatorului judiciar acte contabile și bunurile 
existente în patrimoniul Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
Având în vedere faptul că, debitorul prin organele de conducere nu a predat lichidatorului judiciar art. 145 lit. E pct. e) 
din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a Asociaţiei Vânătorilor 
Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 980/24.03.2021 către creditorul bugetar înscris în tabelul definitiv de 
creanțe – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. 
AR39865836767, cât și prin e-mail.  
Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 942/24.03.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
5644/30.03.2021, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-AVPS-Delta-Club-Bucuresti.pdf, precum 
şi în ziarul Național din data de 30.03.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorului judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Tulcea notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 981/24.03.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 982/24.03.2021 
Judecătoriei Tulcea prin e-mail.  



3. Referitor la art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul cu privire la efectuarea inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 
151 din Legea nr. 85/2014 în data de 16.04.2021, la ora 12:00, la sediul debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1271/16.04.2021, lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti.  
Conform adresei nr. 105523/CD/15.01.2021 emisă de Municipiul Tulcea prin Direcția Economică Serviciul Impozite și 
Taxe, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu figurează în evidențele fiscale 
ale Primăriei Municipiului Tulcea cu bunuri impozabile.  
Conform Adresei nr. 31/RP/13.01.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere Și 
Înmatriculări A Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Tulcea, potrivit datelor din Registrul național de 
evidență a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti figurează înregistrată cu auto marca ARO, serie șasiu UU3AT0AB3Y1072971, 
înmatriculată cu nr. B96DEL/05.06.2002. Înamtricularea s-a efectuat de către S.P.C.R.P.C.I.V. București la solicitarea 
proprietarului în baza HJ nr. 19/2002. Ulterior pentru vehiculul în cauză nu s-a solicitat eliberarea unui alt certificat de 
înmatriculare ca urmare a modificării adresei proprietarului. Nu au fost identificate niciun autovehicul 
înmatriculat/radiat în România după CUI 13386583.  
Conform adresei nr. 70/20.01.2021 emisă de Primăria Comunei Maliuc, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu figurează și nici nu a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei 
Comunei Maliuc cu bunuri impozabile.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 1058/08.01.2021 emis de Biroul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară Tulcea, debitorul Asociaţia 
Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu figurează înregistrată cu bunuri imobile pe raza județului 
Tulcea.  
4. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Conform Actului constitutiv al Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, aceasta este o 
persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având drept scop asigurarea și protejare pentru membrii săi a 
posibilităților de practicare a vânătorii și/sau pescuitului sportiv, ca modalități de odihnă activă și de petrecere a 
timpului liber în spiritul conservării biodiversității și echilibrului în natură, cu respectarea legislației în vigoare.  
Conform art. 5 din Actul constitutiv al Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, organele de 
conducere ale asociaței sunt: Adunarea generală a asociației, Consiliul de Administrație al asociației, Comisia de 
control, Președintele și Directorul asociației. 
Consiliul de administrație al asociației este compus din 5 membri, respectiv: 
1. Vladescu S. D., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație și președinte al asociației; 
2. Panait F. G., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
3. Gheorghiu M. F., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
4. Dobronauteanu E. C., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație și director al asociației; 
5. Dobronauteanu I. S., -, în calitate de membru al Consiliului de administrație. 
Comisia de control a asociației este alcătuită din 3 cenzori: 
1. Zlotea Gh., -, în calitate de cenzor; 
2. Militaru G., -, în calitate de cenzor; 
3. Chiorpec I. E., -, în calitate de cenzor. 
Președintele asociației este Vladescu S. D.. Director al asociației este Dobronauteanu E. C., -. 
Conform art. 15 din Statutul Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti (încheiere de 
autentificare nr. 1893 din data de 10.12.2001 emisă de BNP Pop M.), organele A.V.P.S. Delta Club București sunt: 
adunarea generală; consiliul organizației; biroul consiliului și comisia de cenzori. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către Direcția de Evidență a Persoanelor Timişoara Cererea nr. 836/15.03.2021 prin 
care a solicitat comunicarea adreselor de domiciliu actuală/reședință și datele de identificare a numiților: 
1. Vladescu S. D., în calitate de membru al Consiliului de administrație și președinte al asociației; 
2. Panait F. G., în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
3. Gheorghiu M. F., în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
4. Dobronauteanu E. C., în calitate de membru al Consiliului de administrație și director al asociației; 
5. Dobronauteanu I. S., în calitate de membru al Consiliului de administrație; 
6. Zlotea Gh., în calitate de cenzor; 
7. Militaru G., în calitate de cenzor; 
8. Chiorpec I. E., în calitate de cenzor. 
Conform Adresei nr. 124427/29.03.2021 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara – Biroul Actualizări 
Verificări Furnizări Date, reprezentanții debitorului figurează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu 
următoarele date: 
1. Vlădescu Ș. D., -; 
2. Panait F. G., -; 
3. Gheorghiu M. F., -; 
4. Dobronăuțeanu E. C., -; 
5. Dobronăuțeanu Ion Șerban, -; 
6. Zlotea Gh., -; 
7. Militaru Gh. G., -; 



8. Chiorpec I. E., -.  
Licidatorul judiciar a comunicat următoarele somații către reprezentanții organelor de conducere ale debitorului: 

Nr. 
crt. Destinatar 

Somație nr. 

1 Vlădescu Ș. D. 1354/21.04.2021 
2 Panait F. G. 1355/21.04.2021 
3 Gheorghiu M. F. 1356/21.04.2021 
4 Dobronăuțeanu E. C. 1357/21.04.2021 
5 Dobronăuțeanu I. Ș. 1358/21.04.2021 
6 Zlotea Gh. 1359/21.04.2021 
7 Militaru Gh. G. 1360/21.04.2021 
8 Chiorpec I. E. 1361/21.04.2021 

Prin somațiile comunicate, lichidatorul judiciar a solicitat: 
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și toate bunurile aflate în 
averea debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti de urgență către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale. 
[...] vă solicităm să comunicați lichidatorului judiciar toate documentele justificative cu privire la scoaterea din 
evidențele contabile ale debitorului a mijlocului de transport - auto marca ARO, serie șasiu UU3AT0AB3Y1072971 
(proces-verbal de casare, balanța de verificare, fișa mijlocului fix, factura fiscală, etc)”. 
Din cuprinsul Raportului privind cauzele și împrejurările ce au condus la apariția stării de insolvență a debitorului 
Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 1463/02.07.2020 publicat în BPI nr. 
10962/03.07.2020, se reține faptul că, administratorul judiciar provizoriu nu a intrat în posesia niciunui document 
prevăzut de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, actele contabile ale debitorului nefiind predate de către organele de 
conducere. 
În temeiul disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Suplimentul la raportul privind 
cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti, întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 1366/22.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare 
în BPI conform cererii nr. 1367/22.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Supliment-la-raportul-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-
1.pdf. 
Din cuprinsul Suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, întocmit în condiţiile disp. art. 97 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 1366/22.04.2021, se rețin 
următoarele cauzele  care au determinat apariţia stării de insolvenţă: 
• sustragerea de la urmărirea creditorului bugetar de către reprezentanții organelor de conducere ale debitorului:  
Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu Ion Șerban, Zlotea Gh., Militaru 
Gh. G., Chiorpec I. E. a activelor imobilizate în valoare de 48.196 lei și a activelor circulante în valoare de 924 lei din 
averea debitorului; 
• sustragerea de la urmărirea creditorului bugetar de către reprezentanții organelor de conducere ale debitorului:  
Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu I. Ș., Zlotea Gh., Militaru Gh. G., 
Chiorpec I. E. a mijlocului de transport marca ARO, serie șasiu UU3AT0AB3Y1072971, înmatriculată cu nr. 
B96DEL/05.06.2002; 
• neținerea contabilității în confirmare cu normele legale și nepredarea registrelor și arhivei contabile ale debitorului 
Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti către lichidatorul judiciar; 
• continuarea activității debitorului în interesul personal al reprezentanților organelor de conducere ale debitorului:  
Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu Ion Șerban, Zlotea Gh., Militaru 
Gh. G., Chiorpec I. E., cauzând acumularea de noi datorii sub formă de dobânzi și penalități; 
• manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale – debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta 
Club” Bucureşti înregistrând obligații fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului în valoare totală de 
282.955 lei; 
• omisiunea organelor de conducere de a lua decizia sistării activității de afaceri care conducea la starea de insolvență și 
neformularea unei cereri de deschidere a procedurii în termen de 30 de zile de la apariția stării de insolvență așa cum 
prevede art. 66 din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii reprezentanților organelor de 
conducere ale debitorului:  Vlădescu Ș. D., Panait F. G., Gheorghiu M. F., Dobronăuțeanu E. C., Dobronăuțeanu Ion 
Șerban, Zlotea Gh., Militaru Gh. G., Chiorpec I. E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
5. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele 
avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 154,67 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 
1 C.N. Poşta Română SA DIV000011347 23.11.2020 7.32 lei comunicare notificare către debitor 



2 C.N. Poşta Română SA DIV00001557 15.02.2021 7.10 lei comunicare somație către președintele asociației 

3 
Trezoreria Municipiului 

Timișoara 11 23.03.2021 8.00 lei 

Taxă furnizare date de Direcția de Evidență a 
Persoanelor Timișoara – comunicare adrese de 
domiciliu și date de identificare reprezentanți 

debitori 

4 SC Olimpiq Media SRL PBL 24395 30.03.2021 54.15 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment în 

ziarul Național din data de 30.03.2021 

5 C.N. Poşta Română SA DIV000030105 29.03.2021 7.10 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment 

către debitor 

6 C.N. Poşta Română SA DIV000030106 29.03.2021 7.10 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment 

către A.J.F.P. Tulcea 

7 C.N. Poşta Română SA DIV000030107 29.03.2021 7.10 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment 

către directorul asociației 

8 C. N. Poșta Română S.A. DIV00003943 21.04.2021 56.80 lei 
comunicare somații către reprezentanții organelor de 

conducere ale asociației 
Total sume avansate de către administratorul/lichidatorul 

judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 154.67 lei 

6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
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, judecătorul-sindic a confirmat în calitate de administrator judiciar 
al debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, pe subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, desemnat prin Decizia nr. 17/30.06.2020 privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării 
practicienilor în procedura de insolvență, cu un onorariu lunar de 298 lei exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% 
din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 13.11.2020 – 12.03.2021 este în valoare de 1.418,48 lei (298 lei * 
TVA * 4 luni). 
Confort Sentinței civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, onorariul lichidatorului judiciar constă din: onorariul lunar de 298 
lei, exclusiv TVA si un procent de 1%, exclusiv TVA, din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea 
debitoarei şi din recuperarea de creanţe.  
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 12.03.2021 – 12.04.2021 este în valoare de 354,62 lei (298 lei * TVA * 
1 lună). 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Solicităm respectuos Onoratului Tribunal, acordarea unui nou termen de judecată în vederea înaintării cererii de 
antrenare a răspunderii organelor de conducere ale asociației în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și 
îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


