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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 1282 Data emiterii: 16.04.2021 

11. Date privind dosarul: Număr dosar 2177/115/2020; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Grand Industry SRL, cod de identificare fiscală: 25166565; Sediul social: Globu Craiovei, nr. 223, 
comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/103/2009. 
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 Grand Industry SRL, 
conform Sentinței civile nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal,  în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura 
simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Grand Industry SRL, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Grand Industry SRL 
Număr dosar 2177/115/2020; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Roiescu Claudia 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Grand Industry SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Grand Industry SRL nr. 881/17.03.2021, pentru 
termenul lunar din data de 18.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5498/26.03.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-Grand-Industry-SRL-termen-lunar-18.03.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul Grand Industry SRL și administratorul statutar prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 
85/2014 în data de 19.03.2021, la ora 14:00.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 911/19.03.2021, lichidatorul judiciar fost în imposibilitate de a identifica 
bunuri în averea debitoarei, administratorul societății dl. Datcu R. G. nefiind prezent la procedura de inventariere.  
Conform disp. art. 93 și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, inventarul bunurilor debitoarei se încheie pe baza 
comunicărilor scrise transmise de autoritățile relevante.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 8989/11.03.2021 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraș - Severin, debitorul 
Grand Industry SRL nu deține în proprietate cu buni imobile.  
Lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail adresa nr. 813/11.03.2021 prin care a solicitat Primăriei Comunei Iablanița 
să comunice subscrisei dacă societatea Grand Industry SRL figurează sau a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale 
ale Primăriei Comunei Iablanița cu bunuri impozabile.  
Conform Adresei nr. 894/25.03.2021 emisă de Primăria Comunei Iablanița, debitorul Grand Industry SRL figurează în 
evidențele primăriei cu bunuri mobile.  
Având în vedere bunurile mobile cu care debitorul Grand Industry SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei 
Comunei Iablanția, lichidatorul judiciar va înainta cerere către Inspectoratul de Poliție al Județului Caraș-Severin în 
vederea solicitării acordării sprijinului în identificarea acestora. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail adresa nr. 812/11.03.2021 prin care a solicitat Primăriei 
Municipiului Reșița, să comunice subscrisei dacă societatea Grand Industry SRL figurează sau a figurat în ultimii 2 ani 
în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Reșița cu bunuri impozabile. 
Lichidatorul judiciar a transmis prin poștă, adresa nr. 810/11.03.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Caraș-Severin, prin care a solicitat 
să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-
autovehicule.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au comunicat un răspuns la 
solicitările lichidatorului judiciar. 
3. Referitor la disp. art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Național şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării 
privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL, au fost 
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înregistrate la dosarul nr. 2177/115/2020 cererile de admitere a creanțelor formulate de creditorii: Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, Comuna 
Iablanița prin primar Terteleaca V. și Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA prin Direcția Silvică Caraș-Severin 
(creanță solicitată prin cererea de deschidere a procedurii insolvenței). 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de verificare a creanţelor declarate împotriva averii 
debitorului SC Grand Industry SRL nr. 1267/16.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
6897/19.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Raport-de-verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-debitorului-SC-Grand-Industry-
SRL.pdf.  
Subscrisa a procedat la întocmirea Tabelului preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Grand 
Industry SRL nr. 1269/16.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6975/19.04.2021 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Tabel-preliminar-
de-creante-intocmit-impotriva-SC-Grand-Industry-SRL.pdf.  
4. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului 
privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Grand Industry SRL, 
întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nr. 1037/30.03.2021, acesta fiind publicat în BPI nr. 5832/01.04.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la 
link-ul: h http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-
85-2014-privind-SC-Grand-Industry-SRL.pdf.  
Conform disp. art. 97 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014, Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la 
apariția stării de insolvență a debitorului SC Grand Industry SRL, întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 1037/30.03.2021 a fost depus la dosarul 
cauzei, iar o copie de pe acesta a fost depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Grand Industry SRL 
se rețin următoarele cauze care au determinat apariția stării de insolvență:  
• neținerea de către administratorul Datcu R. G. a contabilității societății Grand Industry SRL, în conformitate cu 
normele legale, administratorul Datcu R. G. cauzând pierderea de informaţii contabile, respecitv evidenţa clară a 
debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea recuperării creanţelor datorate, 
prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
• nepredarea de administratorul Datcu R. G. a actelor contabile lichidatorului judiciar – nu au putut fi identificate 
activele existente în patrimoniul societății; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Datcu R. G. a bunurilor și disponibilităților bănești din 
averea debitorului Grand Industry SRL; 
• manifestarea pasivității de către administratorul Datcu R. G. în achitarea datoriilor societății Grand Industry SRL – 
debitorul datorii la bugetul general consolidat al statului în valoare de 523.172 lei și datorii la creditorul Regia Națională 
a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Caraș-Severin în valoare de 54.214,40 lei; 
• diminuarea fluxurilor de disponibilităţi bănești; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
Astfel, lichidatorul judiciar va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Datcu R. G. în temeiul 
art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal. 
5. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere dispozițiile Sentinței civile civilă nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 
2177/115/2020 de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, 
lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, publicând o dublă convocare: 
Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Grand Industry SRL va avea loc la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 22.04.2021, ora 09:00, având ca 
ordine de zi:  
„(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului Grand Industry SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Grand Industry SRL.  
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Grand Industry SRL. 
(5).Desemnarea lichidatorului judiciar/confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de 
către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 27/JS din data 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de 
către Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
(6).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar desemnat/ aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Grand 
Industry SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
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succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 22.04.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 29.04.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din Notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Grand Industry SRL nr. 672/26.02.2021 a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 4425/11.03.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificare-a-insolventei-
impotriva-SC-Grand-Industry-SRL.pdf. 
6. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  
Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum 
de 102,49 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 24036 11.03.2021 55.69 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență în ziarul Național din data de 

11.03.2021 

2 
C.N. Poșta Română 

SA 
DIV00002532 12.03.2021 46.80 lei 

comunicare notificări privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență către debitor, asociați și creditori 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 

102.49 lei 

7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Grand Industry SRL, identificarea bunurilor din averea 
debitorului, întocmirea tabelului definitiv de creanțe 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. 
 


