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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 1646 Din data de 12.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2718/115/2015; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic Juca Petru. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL, cod de identificare fiscală: 15392050; cu sediul în localitatea Caransebeș, str. Valea 
Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL conform 
Sentinței civile nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/115/2015, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 
procedura de faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

de faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL 
Număr dosar: 2718/115/2015; Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic Juca Petru 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de 
faliment privind debitorul SC A.C.M. Zarco SRL pentru termenul de judecată din data de 11.02.2021, nr. 
379/02.02.2021 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 2179/05.02.2021. 
II. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului 
De la termenul de judecată din data de 11.02.2021, lichidatorul judiciar a organizat următoarele licitații publice conform 
Codului de Procedură Civilă: 
- În data de 09.02.2021, ora 11.00, la sediul lichodatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiș. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare privind bunurile mobile rămase în averea debitorului 
nr. 346/29.01.2021: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro 
• publicată în BPI nr. 1881/02.02.2021; 
• trimisă spre afișare la ușa Tribunalului Caraș-Severin: 
• trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 
• în ziarul de largă circulație Național din 02.02.2021. 
Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 348/29.01.2021, conf. art. 759 
NCPC, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 347/29.01.2021, conf. art. 758 NCPC.  
Bunurile sunt vândute la cel mai mare preț oferit, chiar și dacă la licitația publică se va prezenta un singur ofertant, 
conform prevederilor art. 769 alin. (9) teza a III-a CPC. 
La data 09.02.2021, ora 11.00 nu s-a prezentat niciun cumpărător în vederea achiziționării bunurilor mobile, conform 
Procesului-verbal de licitație mobiliară nr. 453/09.02.2021.  
- În data de 18.05.2021, ora 10.00, la sediul lichodatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiș. 
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare privind bunurile mobile rămase în averea debitorului 
nr. 1591/11.05.2021: 
• la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 
www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro 
• publicată în BPI nr. 8362/12.05.2021; 
• trimisă spre afișare la ușa Tribunalului Caraș-Severin: 
• trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 
Termenul licitației a fost stabilit conform Încheierii de fixare a termenului de vânzare nr. 1590/11.05.2021, conf. art. 
759 NCPC, iar prețul a fost stabilit conform Încheierii de stabilire a prețului nr. 1589/11.05.2021, conf. art. 758 NCPC.  
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Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu s-a prezentat niciun ofertant în vederea înscrierii la licitația 
publică din data de 18.05.2021. 
Bunurile sunt vândute la cel mai mare preț oferit, chiar și dacă la licitația publică se va prezenta un singur ofertant, 
conform prevederilor art. 769 alin. (9) teza a III-a CPC: 
1. Betonieră, model 500 R, identificat prin capacitate nominala 500 l, capacitate efectiva 330 l, 1.1 kw/3380 V, greutate 
max admisa 500 kg; 
2. Pompă beton, model PBC 8, identificat prin transport mortare cu granulometrie 0-3 mm, debit 8mc/h, 5,5 kw/380V, 
distanță pompare 30m pe verticală - 50m pe orizontală. 
Licitaţia este la al IX-lea termen. 
III. Referitor la situația creanțelor deținute de debitoarea SC A.C.M. Zarco SRL la data prezentului raport 

Nr. Debitor Cuantum creanță Observații 

1 
Alupoie L. - 

Expert contabil 

19.708,00 lei 
+ dobânda legală 

penalizatoare 

Creanță conform Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019 pronunțată de Curtea de 
Apel Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a3. Lichidatorul judiciar va proceda la punerea 
în executare a Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019.  

2 
 

Part Truck 
Construct SRL 

 

175.429 lei 
inclusiv dobânda 

legală penalizatoare 

Creanță conform Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019 pronunțată de Curtea de 
Apel Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 și Sentința civilă nr. 407 din data de 
27.12.2018, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 - 
anularea parțială a contractului de cesiune de creanță nr. 4/25 iunie 2015 intervenit între 
ACM Zarco SRL și cesionara Part-Truck Construct SRL și anularea în parte a contractului de 
cesiune de creanță nr. 2/25 iunie 2015 intervenit între debitoarea ACM Zarco SRL și Part-
Truck Construct SRL. 
Creanța în sumă de 175.429 lei inclusiv dobânda legală penalizatoare a fost stinsă prin 
compensare, având în vedere Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC A.C.M. 
Zarco SRL nr. 2479/12.08.2020, depus la dosarul nr. 2718/115/2015, aflat pe rolul 
Tribunalul Caraș-Severin și Procesul-verbal de compensare a datoriilor și creanțelor 
reciproce nr. 2486/12.08.2020. 
 

3 Botoş M.I. 
67.347,00 lei 

+ dobânda legală 
penalizatoare 

Creanță conform Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019 pronunțată de Curtea de 
Apel Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 și Sentința civilă nr. 407 din data de 
27.12.2018, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a3. 
Lichidatorul judiciar va proceda la punerea în executare a Deciziei civile nr. 946/A din data 
de 18.12.2019. 

4 Botoș M. I. 
146.194,51 lei 

+ dobânda legală 
penalizatoare 

Creanță conform Sentinței civile nr. 235/JS din data de 18.07.2018, pronunțată de Tribunalul 
Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a8 și a Deciziei civile nr. 26/2019 din data de 
15.01.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a8. 
Lichidatorul judiciar va proceda la punerea în executare a hotărârilor pronunțate în dosarul 
nr. 2718/115/2015/a8. 

Lichidatorul judiciar a comunicat cererile de punere în executare a Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019 
pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a3, Sentinței civile nr. 235/JS din data de 
18.07.2018, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a8 și a Deciziei civile nr. 26/2019 din 
data de 15.01.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a8, către executorul 
judecătorerc BEJ Siegmeth R.. 
IV.  Referitor la cererea de admitere a creanței formulată de UAT Păltiniș 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin poștă Cererea de admitere a creanței la masa credală a debitoarei 
A.C.M. Zarco SRL nr. 954/15.03.2021 formulată de U.A.T. Păltiniș, cu sediul în comuna Păltiniș, nr. 125, jud. Caraș-
Severin, având CIF RO 3227556, reprezentată prin primar Popovici I., prin care a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitoarei cu suma de 24.795,00 lei, reprezentând impozite neachitate și majorări de întârziere. 
Conform Certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate 
bugetului local nr. 3809/17.08.2020 (anexat cererii de admitere a creanței), debitorul A.C.M. Zarco SRL înregistrează 
obligații fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului în valoare de 24.795,00 lei, reprezentând: 
- obligații fiscale curente – 4.260,00 lei; 
- rămășite – 13.886,00 lei; 
- majorări de întârziere – 6.649,00 lei. 
Menționăm faptul că, creditorul U.A.T. Păltiniș nu a anexat cererii de admitere a creanței toate documentele 
justificative aferente creanței în valoare de 24.795,00 lei, lichidatorul judiciar fiind în imposibilitate de a identifica dacă 
aceste creanțe au fost născute înainte de deschiderea procedurii generale de insolven, în cursul procedurii generale de 
insolvență sau în procedura de faliment – caz în care, creanța solicitată nu este înscrisă în tabelul de creanțe, conform 
disp. art. 102 pct. 6 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1648/12.05.2021 către creditorul U.A.T. Păltiniș cu privire la 
respingerea cererii de admitere a creanței nr. nr. 954/15.03.2021, având în vedere următoarele:  
• creanța în valoare de 4.260,00 lei a fost respinsă, aceasta reprezentând obligațiile fiscale datorate la bugetul local 
pentru anul 2020, respectiv fiind o creanță curentă, pentru care creditorul U.A.T Păltiniș trebuie să formuleze cerere de 
plată conform disp. art. 75 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 85/2014 - „[...] pentru astfel de acțiuni se va putea formula, 
pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare, o cerere de plată, transmisă cu confirmare de primire, ce va fi 
analizată de către administratorul judiciar într-un termen de 15 zile de la data primirii, cu respectarea prevederilor art. 
106 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, fără ca aceste creanțe să fie înscrise în tabelul de creanțe. Împotriva 
măsurii dispuse de către administratorul judiciar se va putea formula contestație cu respectarea art. 59 alin. (5)-(7)”. 



3 
 

• creanța în valoare de 13.886,00 lei reprezentând rămășite, a fost respinsă, aceasta nefiind însoțită de documentele 
justificative aferente – deciziile de impunere în baza cărora au fost stabilite obligațiile fiscale în valoare de 13.886,00 
lei, lichidatorul judiciar fiind în imposibilitate de a identifica dacă această creață s-a născut înainte de deschiderea 
procedurii generale de insolvență, în cursul procedurii de insolvență sau în procedura de faliment; 
• creanța în valoare de 6.649,00 lei reprezentând majorări de întârziere, a fost respinsă, având în vedere disp. art. 80 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic 
accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepția situațiilor 
prevăzute la art. 103.” 
cu solicitarea transmisă către creditorul U.A.T Păltiniș de a comunica toate documentele justificative aferente creanței 
în valoare de 13.886,00 lei și formulării cererii de plată pentru creanța în valoare de 4.260,00 lei. 
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în BPI a 
raportului lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment a 
debitorului A.C.M. Zarco SRL. 
V.  Referitor la situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Retribuţia lichidatorului judiciar este de 1.500 lei/lună + TVA (aprobată conform Hotărârii Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 02.04.2019) - achitată integral la data prezentului raport de activitate. 
VI. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Având în vedere cele precizate anterior, solicităm respectuos onoratei instanțe să dipună un nou termen de judecată în 
vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitoarei, încasarea creanțelor și continuarea procedurii de faliment. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


