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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1261 din data de 15.04.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4321/30/2019; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC 20 CM Dusko SRL, cod de identificare fiscală: 21567718; Sediul social: loc. Otelec, nr. 9, jud. Timiș; 
Număr de ordine în registrul comerţului J35/1483/2007. 
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 administrator judiciar al debitorului SC 20 CM Dusko SRL, 
conform Sentinţei nr. 391 din 18.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 4321/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secţia a II - 
a Civilă, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul cu propunere de închidere a procedurii 
de faliment a debitorului SC 20 CM Dusko SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în anexă, în 
număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii de faliment a debitorului SC 20 CM Dusko SRL 

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 4321/30/2019; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Casiana Todor 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC 20 CM Dusko SRL 
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1), (2) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 1420 din data de 27.11.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4321/30/2019, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 20 CM DUSKO SRL 
cu sediul în Loc. Otelec, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1483/2007, CUI 21567718. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în 
insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
2. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  
Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi 
a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC 20 CM Dusko SRL la sediul social din Loc. Otelec, nr. 9, jud. Timiș, notificarea privind 
deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 2001/06.12.2019, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC 20 CM Dusko SRL nr. 
2002/06.12.2019 către asociatul unic Gruia I., prin scrisoare cu confirmare de primire;  
Au fost notificați următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Creditor Adresa 
1 Primăria Timișoara Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr.1, jud. Timiș 
2 Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Timiș Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, jud. Timiș  
3 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 
4 D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș 

Notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC 20 CM Dusko SRL a fost 
publicată în BPI nr. 23166/04.12.2019, precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 05.12.2019, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost afișată pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-deschidere-procedura-
generala-a-insolventei-impotriva-debitorului-SC-CM-DUSKO-SRL.pdf.   
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat prin e-mail către Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței 
nr. 1998/06.12.2019, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 1420 din data de 27.11.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș în 
dosarul nr. 4321/30/2019, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență împotriva debitorului SC 20 CM Dusko SRL nr. 2007/06.12.2019 către următoarele bănci: First 
Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania 
SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa 
Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista 
Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
20 CM Dusko SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Garanti Bank SA; Libra Internet Bank; OTP Bank 



2 
 

România SA; BRD Groupe Societe Generale; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Exim Bank; Idea 
Bank; Intesa Sanpaolo Bank.  
3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării 
inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 12.12.2019, ora 13:30.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2087/12.12.2019, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului 20 CM Dusko SRL.  
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 1420 din 
data de 27.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4321/30/2019, 
administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților SC 20 CM Dusko SRL în data de 
12.12.2019, ora 12:00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, în vederea desemnării administratorului special al societății 20 CM Dusko SRL.  
Conform Procesului-verbal nr. 2086/12.12.2019 al Adunării Generale a Asociaților SC 20 CM Dusko SRL, la ședința 
adunării asociaților nu a fost prezent asociatul unic al debitoarei, astfel că președintele de ședință - practician în 
insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că Adunarea Generală 
a Asociaților SC 20 CM Dusko SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare la 
valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege. 
5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raport întocmit 
în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă privind 
debitorul SC 20 CM Dusko SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 24045/17.12.2019 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-
in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-20-CM-Dusko-SRL.pdf  
Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
şi de insolvenţă privind debitorul SC 20 CM Dusko SRL se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
- debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente perioadei 2015-2018; 
- debitorul SC 20 CM Dusko SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit. 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC 20 CM Dusko 
SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, precum și debitorului, cu privire la 
propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC 20 CM Dusko 
SRL a fost publicată în BPI nr. 24147/18.12.2019, și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-privind-propunerea-de-intrare-in-faliment-
privind-debitorul-SC-20-CM-Dusko-SRL.pdf. 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC 20 CM Dusko SRL nr. 2170/17.12.2019 către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin 
A.J.F.P. Timiș prin poștă cu confirmare de primire.  
6. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul privind 
cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvenţa a debitorului SC 20 CM Dusko SRL, acesta fiind 
depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-SC-20-CM-Dusko-
SRL.pdf. 
Anunțul privind întocmirea raportului în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 și depunerea acestuia la grefa 
Tribunalului Timiș, a fost publicat în BPI nr. 18/06.01.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Anunt-privind-depunere-raport-art.-97-din-Legea-nr.-85-
2014-la-dosar-privind- SC-20-CM-Dusko-SRL.pdf.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 20 CM Dusko SRL, 
se rețin următoarele: 
• Începând cu data de 03.05.2017, administratorul social al debitoarei este dl. Gruia I., cu o durată a mandatului 
nelimitată, data depunerii specimenului de semnătură: 05.05.2017. 
• Fostul asociat unic și administrator al societății (până la data de 03.05.2017) – dl. Pinter o. - a retras numerar din 
conturile debitoarei în perioada 2013 – 2014 în cuantum de 89.400 lei; 
• Utilizarea de către administratorii societății Gruia I. și Pinter O. în interesul personal al acestora a stocurilor în valoare 
de 637.906 lei; 
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• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații este 
28.06.2013.  
• Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, S.C. 20 CM Dusko S.R.L figurează în lista 
contribuabililor inactivi, conform deciziei nr. 4113 din 12.10.2017.  
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2016 societatea debitoare 
înregistrează următoarele: disponibilități bănești – 113.150 lei. 
• Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva SC 20 CM Dusko SRL de către A.J.F.P. arad, 
debitorul înregistrează la data de 24.09.2019, datorii la bugetul general consolidat al statului în sumă de 57.082 lei. 
• Administratorul social Gruia I. a manifestat pasivitate în achitarea datoriilor fiscale. 
• Organele de conducere ale debitoarei nu s-au conformat solicitării administratorului judiciar şi nu au depus în 
condiţiile prevăzute de art. 74 din Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 
67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, nu s-au respectat dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care 
prevăd, în mod imperativ, obligația debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii de insolvență, actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014.  
• Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar de către reprezentanţii 
debitoarei, acesta nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 85/2014. 
• Administratorul social al debitoarei dl. Gruia I. prejudiciază creditorii debitoarei, prin faptul că nu colaborează cu 
administratorul judiciar în vederea identificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC 20 
CM Dusko SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  
Administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către administratorul Gruia I. 
următoarele: 
• Notificare nr. 2002/06.12.2019 privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 20 CM 
Dusko SRL. 
• Notificare nr. 2171/17.12.2019 privind propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC 20 CM Dusko SRL. 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către fostul asociat 
și administrator Pinter O. următoarele: 
• Notificare nr. 2008/06.12.2019 privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 20 CM 
Dusko SRL. 
7. Referitor la disp. art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 
În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Evenimentul zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC 20 C.M. Dusko SRL, a fost 
înregistrată la dosarul de insolvenţă cererea de admitere a creanței creditorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Timișoara prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș.  
Urmare analizei creanței, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitoarei SC 20 C.M. Dusko SRL, respectiv a înscris creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Timișoara prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș cu o creanţă  în sumă de 57.082 lei, reprezentând 
obligații restante la bugetul general consolidat datorate de către societatea debitoare la data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței. 
Astfel, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor formulate împotriva averii 
debitorului SC 20 C.M. Dusko SRL nr. 340/31.01.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
2316/04.02.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar.  
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC 20 C.M. Dusko SRL nr. 364/31.01.2020 a fost 
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 2374/05.02.2020.  
8. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 
Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. 
În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC 20 C.M. Dusko SRL nr. 637/24.02.2020, tabelul 
fiind publicat în BPI nr. 3754/24.02.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-20-CM-
Dusko-SRL.pdf.  
9. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere dispozițiile Sentinței nr. 1420 din data de 27.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-
a Civilă, în dosarul nr. 4321/30/2019, administratorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a 
Creditorilor la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 
05.02.2020, ora 12:00, având ordinea de zi: 
„(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC 20 C.M. Dusko SRL. 
(2).Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea nr. 1420/2019 din 27.11.2019. 
(3). Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență împotriva debitorului 20 C.M. Dusko SRL nr. 1876/04.12.2019, publicată în BPI nr. 
23166/04.12.2019 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
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content/uploads/2019/10/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-SC-20-CM-
Dusko-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 388/05.02.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC 20 C.M. Dusko SRL 
din data de 05.02.2020 a hotărât: 
1. Cu un procent de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC 20 C.M. Dusko SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de situaţia financiară a 
debitorului SC 20 C.M. Dusko SRL. 
2. Cu un procent de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC 20 C.M. Dusko SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat administratorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Încheierea nr. 1420/2019 din 27.11.2019. 
3. Cu un procent de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC 20 C.M. Dusko SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat retribuția administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului 
SC 20 C.M. Dusko SRL și un onorariu de succes de 5% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Procesul-verbal nr. 388/05.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 2517/05.02.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-20-CM-Dusko-SRL-din-
16.12.2019.pd.f  
10. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea civilă nr. 391 din data de 18.06.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 4321/30/2019, în 
temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b și lit. D și alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în faliment, dizolvarea 
societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al debitorului SC 20 CM Dusko SRL,  cu  sediul social în loc. 
Otelec, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/1483/2007, CUI 21567718.  
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul în 
insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
11. Referitor la disp. art. 99 și art. 146 din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 146 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat 
următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC 20 CM Dusko SRL la sediul social din sat Otelec, nr. nr. 9, jud. Timiș, notificarea nr. 
2020/07.07.2020 privind intrarea în faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; Menționăm faptul că 
plicul s-a returnat cu mențiunea: firmă inexistentă în localitate; 
- a comunicat dlui Gruia I., în calitate de asociat și fost administrator al SC 20 CM Dusko SRL la adresa de domiciliu, 
notificarea nr. 2022/07.07.2020 privind intrarea în faliment a debitorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire;  
- a comunicat dlui Pinter O., în calitate de asociat și fost administrator al SC 20 CM Dusko SRL la adresa de domiciliu, 
notificarea nr. 2023/07.07.2020 privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire; Menționăm faptul că plicul s-a returnat cu mențiunea: expirat  avizare; 
- lichidatorul judiciar a comunicat creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire notificarea privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC 20 CM Dusko SRL nr. 
2021/07.07.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Notificarea intrarea în faliment a debitorului SC 20 CM Dusko SRL a fost publicată în BPI nr. 11189/07.07.2020, 
afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/07/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-impotriva-debitorului-SC-20-CM-
DUSKO-SRL.pdf, precum şi în cotidianul Național din data de 08.07.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. 
(3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Timiș notificarea intrarea în faliment debitorului SC 20 CM Dusko SRL nr. 2019/07.07.2020, în 
vederea efectuării mențiunilor necesare.  
În urma acestor demersuri, la dosarul de insolvenţă nu au fost înregistrate până la data de 24.07.2020, stabilită prin 
Încheierea civilă nr. 391/2020 din data de 18.06.2020, cerere de admitere a creanțelor născute în perioada de observație, 
astfel că nu a fost necesar a se întocmi și depune Tabelul suplimentar de creanțe pentru termenul din 06.08.2020, 
respectiv Tabelul definitiv consolidat al creanțelor pentru data de 24.08.2020. 
12. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 2020/07.07.2020 către debitor, 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 17.07.2020, ora 14:00.  
De asemenea, având în vedere disp. art. 145 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „termenul maxim de la intrarea in 
faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator 
judiciar, împreună cu lista actelor și operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii prevazute la art. 84 alin. (2);” 
lichidatorul judiciar a solicitat administratorilor Gruia I. și Pinter O. să procedeze la predarea către lichidatorul judiciar 
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a gestiunii averii debitorului SC 20 CM Dusko SRL, a documentelor aferente gestiunii averii debitorului și a listei 
actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii de insolvență până la data de 15.07.2020. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2171/17.07.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei. 
Prin adresa nr. IF2019-075270/13.12.2019 comunicată de către Primăria Municipiului Timiș prin Serviciul Impozite și 
Taxe Persoane Juridice, au fost comunicate următoarele: 
- Societatea debitoare 20 CM Dusko SRL nu figurează în evidența fiscală cu bunuri impozabile și nici cu obligații 
fiscale. 
- Există posibilitatea nedeclarării tuturor bunurilor deținute în proprietate, adminitrare, folosință sau concesiune de la o 
autoritate publică, în leasing, precum și a modificărilor intervenite în patrimoniu. 
Conform adresei nr. 2417/09.12.2019 emisă Primăria Otelec, debitoarea SC 20 CM Dusko SRL nu figurează în 
evidențe cu bunuri mobile și/sau imobile, dar figurează cu o datorie în sumă de 400 lei reprezentând amenzi persoane 
juridice. 
Conform certificatului nr. 269455/09.12.2019 emis de O.C.P.I. Timiș, nu au fost identificate înregistrări referitoare la 
bunuri imobile deținute de SC 20 CM Dusko SRL. 
13. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere culpa administratorilor societari constând în: 
- utilizarea în interesul personal al administratorilor societari a disponibilităților bănești din averea debitorului SC 20 
CM Dusko SRL; 
- utilizarea în interesul personal al administratorilor societari a stocurilor din averea debitorului SC 20 CM Dusko SRL; 
- exercitarea defectuoasă sau necorespunzătoare a atribuțiilor legale asumate de către administratorul social, în 
detrimentul creditorilor, fapt ce denotă în mod evident intenția de fraudare a creditorilor și de folosire a persoanei 
juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; 
- neținerea contabilității în conformitate cu normele legate și dispariția documentelor financiar-contabile ale debitoarei; 
- omisiunea administratorului 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, 
și apreciind că în cauză sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
procedat la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorilor societari Gruia I. și dl. Pinter 
O., cărora le este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4321/30/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă. 
În data de 09.06.2020, la dosarul cauzei a fost înregistrată Întâmpinarea depusă de către pârâtul Pinter O., prin care a 
solicitat instanței pe cale de excepție, respingerea cererii ca tardiv formulată, iar pe fond, respingerea cererii ca 
neîntemeiată. 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 20 CM Dusko SRL, a depus 
note scrise prin intermediul cărora a reiterat argumentele din cererea de chemare în judecată, solicitând respingerea 
susținerilor pârâtului Pinter O. ca nefondate. 
Prin Sentința civilă nr. 888 din data de 22.10.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
4321/30/2019/a1 s-a dispus: 
„Respinge cererea de antrenare a răspunderii personal patrimoniale a pârâtului Pinter O., - formulată de reclamantul 
Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş RFO 0649 în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei.  
Admite acţiunea formulată de reclamantul Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş RFO 0649 în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 20 CM Dusko S.R.L., cu sediul în loc. 
Otelec, nr. 9, jud. Timiş, J35/1483/2007, CUI 21567718 împotriva pârâtului Gruia I., - în calitate de fost administrator 
al debitoarei falite.  
Dispune obligarea pârâtului Gruia I., - la plata din averea personală a pasivului debitoarei SC 20 CM Dusko S.R.L., cu 
sediul în loc. Otelec, nr. 9, jud. Timiş, J35/1483/2007, CUI 21567718, astfel cum a fost acesta stabilit în tabelul de 
creanţe întocmit în cauză.  
Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată către pârâtul Pinter O. în cuantum de 1500 de lei.” 
Lichidatorul judiciar va comunica Sentința civilă nr. 888 din data de 22.10.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția 
a II-a Civilă în dosarul nr. 4321/30/2019/a1 (de îndată ce aceasta va fi publicată în BPI sau comunicată către subscrisa), 
către creditorul D.G.R.F.P. Timişoara - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș, în vederea punerii în 
executare. 
Cu privire la dispozițiile judecătorului-sindic privind obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată către 
pârâtul Pinter O., menționăm faptul că, subscrisa a formulat în temeiul dispozițiilor art. 443 și urm. Cod de Procedură 
Civilă Cerere de lămurire a dispozitivului hotărârii prin care a solicitat judecătorului-sindic, să dispună lămurirea 
înțelesului/întinderii/aplicării dispozitivului Sentinţei civile nr. 888 din data de 22.10.2020, pronunţată de către 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 4321/30/2019/a1: „Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de 
judecată către pârâtul Pinter Ovidiu în cuantum de 1500 de lei”, în sensul stabilirii în concordanță cu considerentele 
Sentinţei civile nr. 888 din data de 22.10.2020, a obligației de plată a cheltuielilor de judecată către către pârâtul Pinter 
Ovidiu în cuantum de 1500 de lei, în sarcina debitorului SC 20 CM Dusko SRL reprezentat prin lichidator judiciar. 



6 
 

Prin Încheierea de ședință din data de 11.03.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
4321/30/2019/a1, a fost admisă cererea de lămurire a dispozitivului Sentinței civile nr. 888/22.10.2020 formulată de 
reclamantul Consultant Insolventă SPRL. 
14. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
În cadrul procedurii generale de insolvență a debitorului 20 CM Dusko SRL, administratorul judiciar a întocmit 
următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL nr. 2261/23.12.2019 pentru 
termenul lunar din data de 27.12.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 24524/24.12.2019 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-
activitate-SC-20-CM-Dusko-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL nr. 299/27.01.2020 pentru 
termenul lunar din data de 27.01.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1831/29.01.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-
activitate-SC-20-CM-Dusko-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL nr. 299/27.01.2020 pentru 
termenul lunar din data de 27.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3911/26.02.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-
activitate-SC-20-CM-Dusko-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL nr. 883/17.03.2020 pentru 
termenul de judecată din data de 18.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5305/18.03.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-
activitate-SC-20-CM-Dusko-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL nr. 965/25.03.2020 pentru 
termenul lunar din data de 27.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5749/26.03.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-
activitate-SC-20-CM-DUSKO-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL nr. 1250/24.04.2020 pentru 
termenul lunar din data de 27.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6694/27.04.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-
activitate-SC-20-CM-Dusko-SRL.pdf; 
- Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL nr. 1350/06.05.2020, pentru 
termenul de judecată din data de 07.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7039/06.05.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar; 
- Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL nr. 1481/22.05.2020, pentru 
termenul de judecată din data de 27.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8330/27.05.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar; 
- Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL, nr. 1741/12.06.2020, pentru 
termenul de judecată din data de 18.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9715/16.06.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar. 
În cadrul procedurii de faliment a debitorului 20 CM Dusko SRL, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte 
de activitate: 
- Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment întocmit conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 20 CM Dusko SRL, nr. 2214/23.07.2020, pentru termenul 
lunar din data de 27.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 12294/27.07.2020; 
- Raport 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 SC 20 CM Dusko SRL, pentru termenul lunar din data de 28.08.2020, 
nr. 2214/23.07.2020, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 12294/28.08.2020; 
- Raport 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 SC 20 CM Dusko SRL, nr. 3503/15.10.2020, pentru termenul de 
judecată din data de 29.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17290/15.10.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-activitate-SC-
20-CM-Dusko-SRL-29.10.2020.pdf; 
- Raport 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 SC 20 CM Dusko SRL, nr. 440/05.02.2021, pentru termenul de 



7 
 

judecată din data de 18.02.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 2689/12.02.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-activitate-SC-
20-CM-Dusko-SRL-termen-fond-18.02.2021.pdf.   
15. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală de insolvență și faliment sunt de 255,92 lei, nerecuperate până în prezent, astfel: 

Nr. Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00059997 07.12.2019 59.15 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale de insolvență către debitor, asociați și creditori 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
2176053 07.12.2019 20.00 lei Furnizare informații ORC 

3 SC Olimpiq Media SRL  PBL 15507 05.12.2019 46.65 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 
data de 28.11.2019 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00061956 17.12.2019 12.00 lei 
comunicare raport întocmit în temeiul art. 92 din Legea 

nr. 85/2014 

5 C.N. Poșta Română SA DIV000014721 18.12.2019 7.52 lei 
comunicare notificare către debitor, privind propunerea 

administratorului judiciar de intrare în faliment prin 
procedura simplificată 

6 C.N. Poșta Română SA DIV000014720 18.12.2019 7.30 lei 
comunicare notificare către A.J.F.P. Timiș privind 
propunerea administratorului judiciar de intrare a 
debitorului în faliment prin procedura simplificată 

7 C.N. Poșta Română SA DIV000011707 03.03.2020 7.32 lei comunicare somație către asociat / administrator Gruia I. 

8 C.N. Poșta Română SA DIV000011706 03.03.2020 7.32 lei 
transmitere somație către asociat / administrator Pinter 

O. 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00003869 25.03.2020 16.10 lei comunicare raport de activitate 

10 C.N. Poșta Română SA 
CNPRCOMaaa 

4031692 
07.07.2020 31.20 lei 

comunicare notificare privind intrarea în faliment către 
debitor, asociați și creditori 

11 SC Olimpiq Media SRL  PBL 19237 08.07.2020 38.06 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment în ziarul 

Național din 08.07.2020 

12 C.N. Poșta Română SA COM00000315 11.08.2020 3.30 lei 
comunicare adresă către Serviciul Fiscal Orășănesc 

Jimbolia, jud. Timiș referitor situația creanțelor 
debitorului 

Total cheltuieli avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 
în procedura generală de insolvență și de faliment 

255.92 lei 

16. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 05.02.2020 consemnată în cuprinsul procesului-verbal nr. 388/05.02.2020 publicat în BPI nr. 
2517/06.02.2020, este de 5.000 lei (exclusiv TVA), pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC 20 C.M. 
Dusko SRL și un onorariu de succes de 5% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport – 0,00 lei. 
17. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare 20 CM Dusko SRL nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu sunt 
fonduri de distribuit în cadrul prezentei proceduri de faliment,  în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 
85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii de faliment a debitorului 
20 CM Dusko SRL, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau 
responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în 
cuantum de 5.000 lei + TVA pentru întreaga procedură generală de insolvență și faliment a debitorului SC 20 CM 
Dusko SRL, în conformitate cu disp. art. 8 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (3) din Ordinul nr. 1443/2019 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală  și 
plata sumei de 255,92 lei reprezentând sume avansate de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru 
plata cheltuielilor din cadrul procedurii generale de insolvență și de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


