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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 1385 Data emiterii: 22.04.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1340/63/2020; Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Valentina 
Vasile. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Craiova, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj. 
3.1. Debitor: SC Nicmih Construct Instal SRL, cod de identificare fiscală: 38658640; Sediul social: Sat Coșoveni, 
Comuna Coșoveni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 53 A, jud. Dolj; Număr de ordine în registrul comerţului J16/17/2018. 
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 Nicmih Construct Instal 
SRL, conform Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția 
a II-a Civilă, în dosarul nr. 1340/63/2020, 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 Nicmih Construct Instal 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 Nicmih Construct Instal SRL 
Număr dosar 1340/63/2020; Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Valentina Vasile 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Nicmih Construct Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) 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 Nicmih Construct Instal SRL nr. 972/24.03.2021 
pentru termenul lunar din data de 25.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5477/26.03.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-lunar-25.03.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere faptele săvârșite de către administratorul Moraru C., lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul 
Dolj cererea de antrenare a răspunderii administratorului Morarul C. formulată în temeiul disp. art. 169 alin. (1) lit. a), 
d) și e) din Legea nr. 85/2014, fiind constituit dosarul nr. 1340/63/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în 
data de 23.02.2021. 
La termenul de judecată din data de 23.02.2021, s-a dispus amânarea cauzei pentru data de 06.04.2021, în vederea 
citării pârâtului Moraru C. cu mențiunea de a depune întâmpinare. 
Prin Sentința nr. 149/2021 din data de 06.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1340/63/2020/a1 de către Tribunalul Dolj, 
Secția a II-a Civilă, judecătorul-sindic a dispus: Admite acțiunea formulată de lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, desemnată să administreze procedura insolvenței debitorului Nicmih Construct Instal SRL, împotriva pârâtului 
Moraru C.. Obligă pârâtul să suporte cu averea personală pasivul debitoarei în sumă de 75.663,36 lei. 
3. Referitor la formularea plângerii penale împotriva administratorului Moraru C. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Nicmih Construct Instal SRL din data de 
04.12.2020, lichidatorul judiciar a înaintat plângerea penală nr. 4205/09.12.2020 formulatăîmpotriva administratorului 
Moraru C. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de 
art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, către 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. 
Conform Adresei nr. 287/VIII/1/2021 din data de 01.04.2021 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, plângerea 
penală nr. 4205/09.12.2020 formulată de debitorul Nicmih Construct Instal SRL prin lichidator judiciar împotriva 
numitului Moraru C. a fost înregistrată sub nr. 448/P/2020 și trimisă la data de 06.01.2021 la I.P.J. Dolj – Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice.  
Conform Adresei nr. 448/P/2020/RB din 08.04.2021 emisă de I.P.J. Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalității 
Economice, în dosarul nr. 448/P/2020 s-a dispus începerea urmării penale „in rem” cu privire la săvârșirea infracțiunilor 
prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din 
Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor procedura simplificată de insolvență, sunt în 
cuantum de 48,50 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00008293 08.09.2020 7.72 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 
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2 C.N. Poșta Română SA DIV00008344 09.09.2020 7.32 lei comunicare adresă către C.I.I. Triculescu M. 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00008748 22.09.2020 7.32 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00009264 05.10.2020 7.72 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00009998 21.10.2020 7.72 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 

6 
C. N. Poșta Română 

S.A. 
DIV00012284 15.12.2020 10.70 lei 

comunicare plangere penală formulată împotriva Moraru C. 
către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor de procedură  

48.50 lei 

5.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 1340/63/2020 de 
către Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă - onorariu lunar de 299 lei (exclusiv TVA) și un onorariu de succes de 1%  din 
sumele obținute din valorificarea bunurilor debitorului (exclusiv TVA). 
Onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 02.09.2020 – 02.04.2021 este în valoare de 2.490,67 lei inclusiv TVA 
(299 lei + TVA * 7 luni) neachitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea soluționării dosarului nr. 448/P/2020 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, având ca obiect 
plângerea penală nr. 4205/09.12.2020 formulată împotriva administratorului Moraru C. 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. 
 


