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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 1383 Data emiterii: 22.04.2021 

. Date privind dosarul: Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic Gogioiu Ana Maria. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC Iron-Made International SRL, cod de identificare fiscală: 30611081; Sediul social: Comuna Văleni-
Dâmbovița, sat Văleni-Dâmbovița, nr. 256, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/588/2012. 
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 Iron-Made International 
SRL, numit prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către 
Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 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 
Iron-Made International SRL, astfel întocmit, 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 simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Iron-Made International SRL 
Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Iron-Made International SRL 
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Conform Deciziei nr. 791/21.01.2021 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1212/22.01.2021, creditorul 
majoritar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița a decis: 
„[…] desemnarea în calitate de lichidator judiciar a practicianului în insolvență Consultant Insolventa SPRL, cu sediul 
procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, județul Timiș, cu un onorariu lunar de 300 lei și onorariu de 
succes de 2% din sumele distribuite creditorilor, selectat în baza prevederilor OPANAF nr. 1443/2019 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.” 
Prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. e) şi art. 57 alin. 
(3) din Legea 85/2014, judecătorul-sindic a luat act de decizia creditorului majoritar DGRFP Ploieşti - AJFP Dâmboviţa 
cu privire la desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Iron-Made International SRL, pe practicianul în 
insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL, pentru un onorariu de 300 lei/lună exclusiv TVA şi onorariu de succes de 2% 
din sumele distribuite creditorilor, pe care îl confirmă în această calitate, în locul lichidatorului judiciar provizoriu. 
Dispune încetarea atribuţiilor prevăzute de art. 64 din Legea 85/2014 pentru administrarea procedurii insolvenţei 
simplificate privind debitoarea Iron-Made Inetrnational SRL în ceea ce priveşte lichidatorului judiciar provizoriu CII 
Bălan C. I., urmând ca aceste atribuţii să fie îndeplinite de lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. În baza art. 
57 al. 12 din Legea 85/2014, pentru activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar provizoriu CII Bălan C. I., până la 
data infirmării, stabileşte onorariul de 1000 lei, care se va achita conform art. 39 (1) şi (4) din Legea 85/2014. 
2. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 
pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva debitorului Iron-
Made International SRL nr. 1111/05.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6181/07.04.2021 
și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Tabel-
definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Iron-Made-International-SRL.pdf.  
Creditorul bugetar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Dâmbovița a formulat cerere de admitere a creanței suplimentare în temeiul art. 102 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, prin care a solicitat înscrierea creanței în valoare totală de 641.164 lei, având în vedere obligațiile fiscale 
stabilite suplimentar prin Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de 
impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoana juridică nr. F-DB_I 14.01.2021, Decizia referitoare la 
obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. 1/19.01.2021, și Decizia referitoare la obligațiile 
fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 1/19.01.2021, emise ca urmare a efectuării inspecției 
fiscale a societății debitoare în perioada 08.01.2021 – 13.01.2021. 
Urmare verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv actualizat de creanțe 
întocmit împotriva debitorului Iron-Made International SRL nr. 1163/08.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 6374/09.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
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insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Tabel-definitiv-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-
Iron-Made-International-SRL.pdf.  
2. Referitor la situația financiară a debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Bălan C. I., Adresa nr. 
1109/05.04.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor documente cu 
privire la debitorul Iron-Made International SRL:  
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Iron-Made International 
SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC Iron-Made International SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență de către dvs. în calitate lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Până la data prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar nu a răspuns solicitărilor subscrisei, respectiv nu a 
predat actele de procedură aferente debitorului Iron-Made International SRL. 
Urmare analizei tuturor documentelor înregistrate la dosarul cauzei, precum și actele de procedură publicate în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență, lichidatorul judiciar nu a identificat Raportul privind cauzele şi împrejurările care 
au dus la insolvenţa debitorului SC Iron-Made International SRL, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014 de către fostul lichidator judiciar provizoriu. 
Menționăm faptul că, fostul lichidator judiciar provizoriu nu a răspuns solicitărilor subscrisei și nu a comunicat 
Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Iron-Made International SRL. 
Conform Încheierii de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,  termenul limită pentru întocmirea raportului 
privind cauzele apariției stării de insolvență a fost la data de 02.01.2021. 
Subscrisa va proceda la analiza documentelor anexate de către debitor cererii de deschidere a procedurii simplificate, 
respectiv va întocmi Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Iron-Made 
International SRL cu indicarea persoanelor care au cauzat apariția stării de insolvență a debitorului. 
3. 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 Iron-Made Internațional SRL, predarea gestiunii bunurilor din 
averea debitorului de la fostul lichidator judiciar către subscrisa, întocmirea raportului prevăzut de art. 97 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, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


