
1 
 
 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 1634 Data emiterii: 12.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 618/110/2020; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasile Smeu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Cariatida SRL, cod de identificare fiscală: 5243574; Sediul social: Onești, str. Daciei, nr. 2, sc. A, ap. 
3, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/242/1994. 
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 Cariatida SRL, numit prin 
Decizia civilă nr. 46/2021 din data de 09.02.2021 pronunţată de către Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 618/110/2020/a1, 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 Cariatida SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Cariatida SRL 
Număr dosar 618/110/2020; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Vasile Smeu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Cariatida 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 Cariatida SRL, nr. 1065/31.03.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 09.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6039/05.04.2021 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-SC-Cariatida-SRL-termen-fond-09.04.2021.pdf. 
2. Referitor la dosarul nr. 618/110/2020/a2 
Fostul lichidator judiciar Profesional Tenarus IPURL a publicat în BPI nr. 2184 din data de 5 februarie Procesul-verbal 
nr. 174 din data de 9 iunie 2020  al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL întrunită în data de 9 
IUNIE 2020, prin care practicianul în insolvență Profesional Tenarus IPURL ”se confirmă” în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului Cariatida SRL, încălcând cu rea-credință disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și 
consemnând o ”hotărâre” a adunării creditorilor fără existența unui vot în acest sens. 
Astfel, din cuprinsul Procesului-verbal nr. nr. 174 din data de 9 iunie 2020  al Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului Cariatida SRL publicat în BPI nr. 2184 din data de 5 februarie, se rețin următoarele: 
„La data, ora și locul stabilit pentru adunarea creditorilor nu s-a prezentat niciun creditor, dar a răspuns în scris AJFP 
Bacău și CEC Bank, astfel:  
- AJFP Bacău prin adresa nr. 32290/22.05.2020  
- CEC Bank prin adresa nr. DAVA/B/2/7328/04.06.2020. Adunarea creditorilor este staturară deoarece creditorii ce au 
răspuns dețin peste 30% din totalul creanțelor. 
AJFP Bacău solicită:  
- prorogarea discutării raportului cauzal  
- desemnarea în cadrul Comitetului ca președinte, 
- prorogarea discuțiilor privind desemnarea lichidatorului 
 CEC Bank: 
 - ia act de raportul cauzal  
- desemnarea în cadrul Comitetului  
- confirmă lichidatorul judiciar cu onorariul stabilit de AJFP Bacău  
Adunarea creditorilor a hotărât:  
- s-a luat act de raportul cauzal,  
- comitetul Creditorilor este format din AJFP Bacău - președinte, CEC Bank și Mun. Onești-prin Primar, ambii membrii  
- Este confirmat lichidatorul judiciar, urmând ca onorariul să fie cel stabilit de AJFP Bacău”  
Menționăm faptul că, conform Tabelului preliminar al creanțelor întocmit împotriva debitorului SC Cariatida SRL nr. 
159/03.06.2020, publicat în BPI nr. 9029/05.06.2020, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău deține un 
procent total de 87,77% din valoarea totală a creanțelor înscrise la masa credală a debitorului SC Cariatida SRL. 
Conform Tabelului preliminar al creanțelor întocmit împotriva debitorului SC Cariatida SRL nr. 159/03.06.2020, 
publicat în BPI nr. 9029/05.06.2020, creditorul CEC Bank are deține un procent de doar 10,806%. 
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Astfel, având în vedere votul formulat de creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău cu 
privire la prorogarea discutării atât a Raportului întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, cât și prorogarea 
desemnării lichidatorului judiciar, Adunarea Generală a Creditorilor s-a aflat în imposibilitate de a lua o hotărâre cu 
privire la punctele de pe ordinea de zi, având în vedere că nu au fost întrunite condițiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014: „Deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor 
majorității, prin valoare, a creanțelor prezente cu drept de vot. votul condiționat este considerat vot negativ”. 
Având în vedere publicarea de către fostul lichidator judiciar în BPI nr. 2184 din data de 5 februarie Procesul-verbal nr. 
174 din data de 9 iunie 2020  al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL întrunită în data de 9 iunie 
2020, prin care acesta încalcă disp. art. 49 alin. (1), art. 57 alin. (2) și art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, creditorul 
majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău a formulat contestație împotriva Procesului-verbal nr. 
174/09.06.2020 publicat în BPI nr. 2184/05.02.2021, fiind constituit dosarul nr. 618/110/2020/a2  aflat pe rolul 
Tribunalului Bacău, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, având primul termen de judecată 
stabilit în data de 16.04.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat și a depus la dosarul nr. 618/110/2020/a2  note scrise pentru termenul de judecată din 
data de 16.04.2021. 
Prin Sentința nr. 190/2021 din data de 23.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 618/110/2020/a2, judecătorul-sindic a 
dispus: „Admite contestaţia formulată de AJFP Bacău. Anulează procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei SC 
Cariatida SRL cu nr. 174 din 09.06.2020 încheiat de Profesional Tenarus IPURL, ca nelegal”. 
3. Referitor la preluarea gestiunii bunurilor debitorului și a documentelor financiar-contabile 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar Profesional Tenarus IPURL, Adresa nr. 870/16.03.2021 
și Adresa nr. 1063/31.03.2021 transmise prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor 
documente cu privire la debitorul Cariatida SRL:  
• Toate documentele financiar-contabile ale 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; 
• 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; 
• 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; 
• 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 Cariatida SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC Cariatida SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență în temeiul Legii nr. 85/2014, sau 
predate către administratorul debitorului. 
Până la data prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar Profesional Tenarus IPURL nu a răspuns 
solicitărilor subscrisei, respectiv nu a predat documentele financiar-contabile și actele de procedură aferente debitorului 
Cariatida SRL. 
Cu privire la atribuțiile îndeplinite de către fostul lichidator judiciar Profesional Tenarus IPURL, menționăm 
următoarele: 
- Atribuțiile prevăzute de art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014: „(6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea 
consultării raportului prevăzut la alin. (1) la sediul său, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusă la 
grefa tribunalului și la registrul comerțului sau, după caz, la registrul în care este înregistrat debitorul și va fi comunicată 
debitorului.” 
Lichidator judiciar Profesional Tenarus IPURL nu a depus la grefa Tribunalului Bacău și la registrul comerțului 
Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului SC Cariatida SRL,  
- Atribuțiile prevăzute de art. 151 coroborat cu disp. art. 64 lit. d) din Legea nr. 85/2014: 
Lichidatorul judiciar provizoriu Profesional Tenarus IPURL nu a efectuat procedura de inventariere a bunurilor din 
averea debitorului SC Cariatida SRL, respectiv nu a depus procesul-verbal de inventariere la dosarul cauzei.  
- Atribuțiile prevăzute de art. 59 alin. (1) și (2) coroborat cu disp. art. 5 pct. 28 din Legea nr. 85/2014: 
Lichidatorul judiciar provizoriu Profesional Tenarus IPURL nu a depus lunar, la dosarul cauzei, raportul cuprinzând 
descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile, inclusiv cele legate de urmărirea operațiunilor efectuate în baza 
avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din 
fondurile existente în averea debitorului Cariatida SRL, precum și, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii. 
De asemenea, lichidatorul judiciar provizoriu Profesional Tenarus IPURL nu a publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență extrasele raportului prevăzut de art. 59 alin. (1) coroborat cu disp. art. 5 pct. 28 din Legea nr. 85/2014. 
4. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului și situația finaciară a debitorului 
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Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 872/16.03.2021 către Biorul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Onești 
prin care a solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Cariatida SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în 
evidențele B.C.P.I. Onești cu bunuri imobile. 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară 
după numele/denumirea proprietarului nr. 8316/25.03.2021 emis de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oneşti, 
debitorul Cariatida SRL deține în proprietate bunul imobil - Imobil situat în Municipiul Onesti,Calea Marasesti, nr./bl. 
4, sc. F, parter, județul Bacău, nr. de carte funciară IE 60543-C1-U3– UAT Onesti, nr. cadastral 60543-C1-U3.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 871/16.03.2021 către Primăria Municipiului Onești prin care a solicitat 
comunicarea dacă societatea debitoare figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei 
Municipiului Onești cu bunuri impozabile. 
Conform Adresei nr. 15750/30.03.2021 emisă de Municipiul Onești, debitorul Cariatida figurează în evidențele fiscale 
cu obligațiile fiscale neachitate în valoare de 6.306 lei, reprezentând impozite și taxe, respectiv debitorul figurează cu 
următoarele bunuri în patrimoniu:  
- Locuință beton fără instalații, suprafață construită 94,12 mp; data dobândirii 10.02.2006, situată în Onești, Bdul 
Marasesti, nr. 4, bloc 4, SC F, jud. Bacău, folosință: nerezidențială; 
- Autoturism marca Dacia 1300, capacitate cilindrică 1289 cmc, serie șasiu 55369245; serie motor 357732, data 
dobândirii: 01.01.1996.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 918/19.03.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău, prin care a 
solicitat comunicarea dacă societatea debitoare figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele SPC-Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
Conform adresei nr. 76.223/26.03.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău, debitorul Cariatida SRL figurează cu 
vehiculul marca Dacia 1300, având nr. de identificare 369245, nr. înmatriculare BC03KEX, an fabricație 1978, 
înmatriculat din data de 29.08.2020 – până în prezent, conform Registrului Național de Evidența a Permiselor de 
Conducere și  Vehiculelor Înmatriculate.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 1421/27.04.2021 către administratorul Paris G., transmisă prin poștă cu 
confirmare de primire nr. AR39865650718, la adresa de domiciliu, prin care a solicitat:  
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și toate bunurile aflate în 
averea debitorului SC Cariatida SRL. 
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 SC Cariatida SRL de urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea 
răspunderii civile și penale. 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Cariatida SRL fără avizul 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept.  
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Cariatida SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 
85/2014  se va efectua în data de 07.05.2021, la ora 13:00.” 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1541/07.05.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a fi 
prezent în data de 07.05.2021, ora 13:00 la sediul social în Onești, str. Daciei, nr. 2, sc. A, ap. 3, jud. Bacău, în vederea 
efectuării inventarierii bunurilor din averea debitorului Cariatida SRL conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014.  
Lichidatorul judiciar va proceda la reconvocarea administratorului statutar dna Paris G. pentru o dată ulterioară în 
vederea prezentării la procedura de inventariere a patrimoniului debitorului. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul Paris G. nu a predat lichidatorului judiciar 
documentele financiar-contabile ale debitorului. 
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 47,10 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
514169 10.03.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-Furnizare 
informații nr. 514169/10.03.2021 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
544781 15.03.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-Furnizare 
informații nr. 544781/15.03.2021 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00004184 27.04.2021 7.10 lei comunicare somație către administrator Paris G. 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
47,10 lei 

6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Hotărârii privind înlocuirea lichidatorului judiciar al debitorului Cariatida SRL nr. 48863/13.07.2020 publicată 
în BPI nr. 11834/17.07.2020 emisă de creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, 
onorariul lichidatorului judiciar constă din: un onorariu lunar de 298 lei (exclusiv TVA) și un onorariu variabil 1% din 
sumele distribuite creditorilor (exclusiv TVA). 



4 
 
 

Onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 09.02.2021 – 09.05.2021 este în valoare totală de 1.063,86 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 298 lei + TVA * 3 luni, neachitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal următoarele: 
- Având în vedere disp. art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014: „Confirmarea, prin încheiere, a administratorului 
judiciar sau a lichidatorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de creditorul care deține mai mult de 50% din 
valoarea creanțelor. Dacă nu există contestații asupra legalității hotărârii adunării creditorilor sau a deciziei creditorului 
care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor, confirmarea se face în camera de consiliu, fără citarea părților, în 
termen de 5 zile de la sesizarea judecătorului-sindic”, respectiv dispozițiile Deciziei civile nr. 46/2021 din data de 
09.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 
nr. 618/110/2020/a1, solicităm în mod respectuos judecătorului-sindic ca prin încheierea pe care o va pronunța să 
dispună: confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului Cariatida SRL pe societatea de practicieni în 
insolvență Consultant Insolvență SPRL înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, 
reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G., cu onorariul lunar de 298 lei exclusiv TVA și onorariu de succes 
1% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor, desemnat prin Hotărârea creditorului majoritar Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău nr. 48863/13.07.2020, respectiv numit prin Decizia civilă nr. 46/2021 din data de 
09.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 
nr. 618/110/2020/a1. 
- Să stabilească în sarcina fostului lichidator judiciar Profesional Tenarus IPURL  obligația de a preda către subscrisa în 
calitate de lichidator judiciar al debitorului Cariatida SRL gestiunea bunurilor existente în averea debitorului, toate 
documentele financiar-contabile și registrele contabile ale debitorului, toate actele de procedură întocmite în cadrul 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului Cariatida SRL, conform dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
- Să dispună un nou termen în vederea continuării procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Cariatida SRL, 
identificarea bunurilor din averea debitorului, evaluarea și valorificarea acestora 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. 
 
 
 
 
 
 
 


