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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1510 Din data de 05.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 600/30/2020; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etaj I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC Dab – IT Computers SRL, cod de identificare fiscală: 31965923; Sediul social: sat. Dumbrăvița, com. 
Dumbrăvița, str. Centura de Est, nr. 30, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1706/2013. 
3.2. Administrator special 
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 Dab – IT Computers SRL, 
conform Încheierii civile nr. 71 din data 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul 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 Dab – IT Computers SRL, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
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 Dab – IT Computers SRL 
Număr dosar 600/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Casiana Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Dab – IT Computers SRL 
1. Referitor la art. 145 alin. (1) lit. D și alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
Prin Decizia nr. 19/18.12.2020 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 9/04.01.2021, în temeiul art. 57 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a decis: 
„Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a hotărât desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
SC Dab – IT Computers SRL pe SCP Consultant Insolvență SPRL, cod de identificare fiscală 31215824, pentru un 
onorariu lunar de 380 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv 
TVA.” 
Subscrisa a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 94/11.01.2021 formulată în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. e) 
raportat la art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat confirmarea în calitate de administrator judiciar, 
respectiv în calitate de lichidator judiciar (în cazul intrării în faliment prin procedură simplificată) al debitorului DAB – 
IT Computers SRL, cu sediul social în sat. Dumbrăvița, com. Dumbrăvița, str. Centura de Est, nr. 30, jud. TImiș, 
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J35/1706/2013, CUI 31965923, aflat în procedura generală de insolvență 
conform Sentinței civile nr. 540 din data de 16.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 600/30/2020, a societății profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. N.. 
Prin Încheierea civilă nr. 71 din data 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de către Tribunalul Timiș, Secția 
a II-a Civilă, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014 s-a dispus intrarea în procedura simplificată a 
falimentului a debitorului SC DAB – IT Computers SRL, cu sediul social în Sat Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. 
Centura de Est, nr. 30, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. 
J35/1706/2013, CUI 31965923. 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
De asemenea, conform Încheierii civile nr. 71 din data 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de către 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a 
confirmat în calitate de lichidator judiciar pe Consultant Insolvență SPRL, reprezentată prin asociat coordonator ec. 
Popescu G.. 
Menționăm faptul că, Încheierea civilă nr. 71 din data 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de către 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, a fost comunicată subscrisei în data de 17.03.2021 prin publicarea acesteia în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4871 din data de 17.03.2021. 
Având în vedere faptul că Încheierea civilă nr. 71 din data de 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de către 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4871 din data de 17 
martie 2021, subscrisa nu a avut cunoștință despre confirmarea acesteia în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
SC DAB - IT Computers SRL, respectiv s-a aflat în imposibilitate de a proceda la notificarea creditorilor cu privire la 
termenul de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii generale de 
insolvență. 
În acest sens, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 888/18.03.2021 prin care a solicitat prelungirea 
termenelor prevăzute la art. 146 alin. (2) lit. a), b), c) și d) din Legea nr. 85/2014, în sensul stabilirii termenului-limită 
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pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii, în vederea întocmirii 
tabelului suplimentar, să fie de maximum 45 de zile de la data publicării în Buletinul Procedurii de Insolvență a 
încheierii civile prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitorului. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul 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 Dab-IT Computers SRL nr. 1272/16.04.2021 pentru termenul lunar 
din data de 16.04.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7246/22.04.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-
privind-debitorul-Dab-IT-Computers-SRL-termen-lunar.pdf.  
3. Referitor la disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 147 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Dab-IT Computers SRL la sediul social din Sat Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. 
Centura de Est, nr. 30, jud. Timiș, notificarea privind intrarea în faliment nr. 914/19.03.2021, trasmisă prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865836787 – dovezi anexate raportului de activitate nr. 
1272/16.04.2021 depus la dosarul cauzei; 
- a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Dab-IT Computers SRL nr. 913/19.03.2021 către 
administratorul statutar dl. Antal I. G., la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39865836797 – dovezi anexate raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la dosarul cauze; 
De asemenea, notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Dab-IT Computers SRL nr. 913/19.03.2021 a fost 
comunicată către administratorul statutar dl. Antal I. G. și prin e-mail la adresa magazin@dab.ro, cu confirmare de 
primire, respectiv către reprezentantul convențional al administratorului Cabinet de avocat Marinescu V. prin e-mail la 
adresa avocati.marinescu@gmail.com – dovezi anexate raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la dosarul 
cauzei. 
Prin notificarea nr. 913/19.03.2021 primită de către administratorul dl. Antal I. G., lichidatorul judiciar a comunicat 
următoarele: 
„Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. 
Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil arhiva contabilă a debitorului DAB – IT 
Computers SRL. 
De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil toate bunurile aflate în averea 
debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
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 DAB – IT Computers SRL de urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de 
atragerea răspunderii civile și penale. 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul DAB – IT Computers SRL 
fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului SC DAB – IT Computers SRL prevăzută de art. 151 și urm. din 
Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 29.03.2021, la ora 15:00. 
În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014 , vă solicităm să puneți la dispoziția administratorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil: 
1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență; 
2. Lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului furnizor/fişa partenerului creditor – cuprinzând rulajele şi 
soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final, se va calcula şi totalul debitelor aparent datorate 
tuturor creditorilor societăţii; 
3. lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi soldul 
intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final; 
4. lista cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi 
valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor; 
5.  lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate; 
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6. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe etc.) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani, sau pe care le 
mai deţine societatea, şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul 
acesteia, (situaţia activelor societăţii); 
7. lista cuprinzând bunurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva 
acesteia; 
8. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data deschiderii procedurii generale a insolvenţei, 
cu indicarea valorii contabile a fiecărei marfi în parte; 
9. lista cuprinzând stocurile pe care le deţine societatea (inventar), la data intrării în faliment, cu indicarea valorii 
contabile a fiecărei marfi în parte; 
10. Să se indice care este suma totală existentă în contul casă, precum şi suma totală pe care o are în conturi la bănci 
societatea la data intrării în faliment – 28.01.2021, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit balanțelor de 
verificare întocmite de societate; 
11. Lista conturilor bancare deținute de societatea debitoare; 
12. Lista tuturor contractelor aflate în curs de derulare la data intrării în faliment a debitorului; 
13. Lista cuprinzând notele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii generale de 
insolvență, sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;  
14. Lista cuprinzând actele încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii generale de insolvență; 
15. Lista cuprinzând actele de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei  datorii  anterioare sau în 
folosul acestuia, efectuate în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii; 
16. Lista cuprinzând operaţiunile de constituire ori perfectare a unei garanţii reale pentru o creanţă care era chirografară, 
în cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicare amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul sindic”.   
Având în vedere faptul că, debitorul Dab-IT Computers SRL prin administratorul statutar dl. Antal I. G., nu a comunicat 
subscrisei lista creditorilor prevăzută  la art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor 
prevăzute de disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea 
în faliment a debitorului SC Dab-IT Computers SRL către următorii creditori, atât prin poștă cu scrisoare cu confirmare 
de primire, cât și prin e-mail: (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. 

Creditor Adresa 
Notificare nr.  Confirmare de 

primire nr. 

1 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Timișoara 

Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, 
jud. Timiș 

915/19.03.2021 AR39865836827 

2 
Win Win Business Solutions TM SRL prin 
Cabinete de avocat asociate O. Iușan și C. 
Iușan 

Timișoara, str. Simion Bărnăuțiu, bl. 56, 
sc. A, ap. 12, jud. Timiș 

916/19.03.2021 AR39865836817 

3 Comuna Dumbrăvița 
com. Dumbrăvița, str. Petofi Sandor, nr. 
31, jud. Timiș 

934/22.03.2021 AR39865836807 

Prin notificările transmise către creditori, lichidatorul judiciar a comunicat următoarele: 
Conform disp. art. 146 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, au fost stabilite următoarele termene (termenul-limită prevăzut la 
art. 146 alin. (2) lit. a) a fost calculat de la data publicării în BPI nr. 4871/17.03.2021 Încheierii civile nr. 71 din data 
28.01.2021 privind intrarea în faliment): 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței este la data de 16.04.2021; 
- Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
06.05.2021; 
- Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe; 
- Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 21.05.2021. 
Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Dab-IT Computers SRL nr. 920/19.03.2021 a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5552/29.03.2021, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-SC-
Dab-IT-Computers-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 26.03.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014 - dovezi anexate raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la dosarul. 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorului judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Timiș notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Dab-IT Computers SRL nr. 
928/22.03.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare - dovezi anexate raportului de activitate nr. 
1272/16.04.2021 depus la dosarul cauzei. 
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, lichidatorului judiciar a comunicat către Judecătoria Timișoara 
notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Dab-IT Computers SRL nr. 987/25.03.2021 prin e-mail, în 
vederea efectuării mențiunilor necesare - dovezi anexate raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la dosarul 
cauzei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 887/18.03.2021 către fostul administrator judiciar provizoriu UGA Insolv 
IPURL transmisă prin e-mail, prin care a solicitat: (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la 
dosarul cauzei) 
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• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea 
celor născute după deschiderea procedurii, prevăzută de art. 145 lit. e) din Legea nr. 85/2014; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziție de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul 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 întocmit conform disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii 
acestora și dovezile privind notificările efectuate în temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; 
• 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 întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul  SC DAB - IT Computers SRL în 
perioada de observație; 
• 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 administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC DAB - IT Computers 
SRL; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC DAB - IT Computers SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii de insolvență în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate de către 
administratorul debitorului. 
În data de 22.03.2021, fostul administrator judiciar provizoriu a comunicat subscrisei următoarele:  
„Confirmam primire adresa 
Deasemena va invitatam sa consultati BPI - unde rapoartele din dosar au fost publicate 
Arhiva contabila si documente contabile nu au fost ridicate, deoarece nu a fost ridicat dreptul de administrare al 
administratorului statutar, acesta a fost ridicat odata cu numirea d-voastra si intrarea debitorului  in faliment 
Deocamdata biroul nostru este inchis deoarece suntem confirmati cu virusul Covid 19” - (dovezi anexate raportului de 
activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul a procedat la comunicarea notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului SC Dab-IT Computers SRL nr. 929/22.03.2021 (prin care a solicitat comunicarea dacă debitorul SC DAB – 
IT Computers SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv comunicarea 
datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către SC DAB – IT Computers SRL de la data 
deschiderii contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, respectiv 
persoanele care dețin dreptul de semnătură; a notificat cu privire la suspendarea de drept a tuturor măsurilor de 
executare silită efectuate împotriva averii debitorului) 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 (România) SA; Garanti 
Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi 
Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la dosarul 
cauzei) 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Dab-IT Computers SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: First Bank România, Eximbank SA; Banca 
Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; 
Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Vista Bank (România) SA; Patria Bank SA. 
4. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014 
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 Dab-IT Computers SRL, întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 97 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 de către fostul administrator judiciar provizoriu. 
Menționăm faptul că, fostul administrator judiciar provizoriu nu a răspuns solicitărilor subscrisei și nu a comunicat 
Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Dab-IT Computers SRL. 
Conform Sentinței civile nr. 540 din data de 16.07.2020 pronunțată de pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele apariției stării de 
insolvență a fost la data de 25.08.2020. 
Urmare numeroaselor solicitări comunicate de către lichidatorul judiciar, reprezentantul convențional al 
administratorului dl. Antal I. G. – Cabinet de Avocat Marinescu V. a predat parțial lichidatorului judiciar pe suport 
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electronic (stick memorie) documentele financiar-contabile ale debitorului, conform Procesului-verbal din data de 
22.04.2021.  
Lichidatorul judiciar a identificat următoarele documente financiar-contabile salvate pe stick-ul memorie predat de 
reprezentantul convențional al administratorului statutar: 
- balanțele de verificare aferente perioadei decembrie 2018 – decembrie 2020; (acestea nefiind semnate nici de către 
administratorul Antal I. G. și nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Situație clienți aferentă perioadei 01.01.2021-31.01.2021; (nefiind semnată nici de către administratorul Antal I. G. și 
nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Fișa contului 5121 Conturi la bancă în lei aferentă perioadei 16.07.2020 – 28.01.2021 (nefiind semnată nici de către 
administratorul Antal I. G. și nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Fișa contului 5311 Casa în lei aferentă perioadei 16.07.2020 – 28.01.2021 (nefiind semnată nici de către 
administratorul Antal I. G. și nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Situație furnizori aferentă perioadei 01.01.2021 - 31.01.2021 (nefiind semnată nici de către administratorul Antal I. G. 
și nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Lista de inventar emisă la data de 30.09.2020 – semnată de administratorul Antal G. I. și de către contabil Stefu C.; 
- Registru Jurnal aferent perioadei 01.01.2020 – 30.11.2020 (nefiind semnat nici de către administratorul Antal I. G. și 
nici de către persoana care le-a întocmit). 
Subscrisa va proceda la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile predate de către adminsitratorul statutor, 
precum și a celor comunicate de către A.J.F.P. Timiș, respectiv va întocmi Raportul privind cauzele şi împrejurările 
care au dus la insolvenţa debitorului SC Dab-IT Computers SRL cu indicarea persoanelor care au cauzat apariția stării 
de insolvență a debitorului. 
5. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul statutar dl. Antal I. G. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 29.03.2021, la ora 15:00, la sediul social al 
debitorului. 
Având în vedere solicitările administratorului statutar, procedura de inventariere stabilită în data de 29.03.2021 a fost 
amânată pentru o dată ulterioară. 
Administratorul dl. Antal I. G. a comunicat lichidatorului judiciar lista de inventar emisă la data de 30.09.2020 (extrasă 
din evidențele contabile), necomunicând însă lista bunurilor existente în averea debitorului la data intrării în faliment 
28.01.2021. 
Până în prezent, nu s-a reușit inventarierea stocurilor de marfă având în vedere numărul foarte mare de produse IT, 
respectiv lipsa unui spațiu în vederea identificării și numerotării acestora. 
În acest sens, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT 
Computers SRL pentru data de 05.05.2021, ora 11:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Avansarea de sume pentru transportul și depozitarea stocurilor de marfă (produse IT și mobilier) existente în 
patrimoniul debitorului Dab-IT Computers SRL, având o valoare contabilă de 702.188,94 lei, în vederea asigurării 
securității și conservării acestora. 
*Până în prezent, nu s-a reușit inventarierea stocurilor de marfă având în vedere numărul foarte mare de produse IT, 
respectiv lipsa unui spațiu în vederea identificării și numerotării acestora. 
(2). Identificarea unor soluții în vederea asigurării securității și conservării stocurilor de marfă (produse IT și mobilier) 
existente în patrimoniul debitorului Dab-IT Computers SRL, având o valoare contabilă de 702.188,94 lei, în ipoteza 
respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din data de 05.05.2021, ora 
11:00 a fost publicat în BPI nr. 7651/29.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dab-IT-Computers-
SRL-in-05.05.2021-ora-11.00.pdf. (extras BPI anexat procesului-verbal AGC depus la dosarul cauzei). 
Conform Procesului-verbal nr. 1488/05.05.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, președintele de ședință constată că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din data de 05.05.2021, ora 11:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1488/05.05.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din 
data de 05.05.2021, ora 11:00, a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 
1489/05.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Dab-IT-Computers-SRL-din-05.05.2021-
ora-11.00.pdf. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT 
Computers SRL cu aceeași ordine de zi, în data de 13.05.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar 
din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 13.05.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 20.05.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din data de 13.05.2021, ora 
09:00 a fost trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 1525/06.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
SC-Dab-IT-Computers-SRL-in-data-de-13.05.2021-ora-09.00.pdf. 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 1039/30.03.2021 către Primăria Comunei Dumbrăvița prin care a solicitat 
comunicarea dacă societatea debitoare figurează sau a figurat în ultimii 3 ani (2018 – 2020) în evidențele fiscale ale 
Primăriei Comunei Dumbrăvița cu bunuri impozabile. (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 
depus la dosarul cauzei) 
Conform Dosar fiscal – Patrimoniu nr. 15491/31.03.2021 emis de Primăria Comunei Dumbrăvița, debitorul Dab-IT 
Computers SRL figurează cu mijloace fixe în patrimoniu. 
De asemenea, având în vedere solicitările comunicate prin adresa nr. 1039/30.03.2021, Primăria Comunei Dumbrăvița a 
comunicat lichidatorului judiciar următoarele documente justificative prin care au fost scoase mijloacele fixe din 
evidențele fiscale ale debitorului: 
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 281/11.04.2019 încheiat între AMR Leasing IFN SA și Dab-IT Computers SRL, în 
baza căruia debitorului a vândut bunul mobil – Autoturism marca BMW tip 520D, serie șasiu WBAPX31050C017141, 
culoare negru, CMC 1995, motorină, an fabricație 2008, la prețul de vânzare de 6.000 EUR + TVA, conform facturii 
fiscale seria DAB nr. 210 din data de 11.04.2019 - document depus la Direcția Fiscală a Mun. Timișoara, Biroul 
Impunere Mijloace Fixe în data de 13.06.2019; 
- Acord de cesiune a contractului de leasing financiar  nr. 102002 din data de 11.09.2019, încheiat între  Idea Leasing 
IFN SA în calitate de locator cedat, Idea Broker de Asigurare SRL, Dab-IT Computers SRL în calitate de utilizator-
cedent și Dab-IT Factory SRL prin administrator Antal G. I. în calitate de utilizator-cesionar, prin care a fost înlocuit 
utilizatorul-cedent (debitorul Dab-IT Computers SRL) cu utilizatorul-cesionar Dab-IT Factory SRL în cadrul 
contractului de leasing financiar nr. 79955/20.10.2015, având ca obiect material – autovehiculul marca BMW, model 
X1, numă de identificare WBAVP71030VW22763, serie motor 91118343, nr. înmatriculare B-230-SAP - document 
depus la Comuna Dumbrăvița, Registrul de Evidență a Mijloacelor de transport supuse înmatriculării în data de 
11.12.2019; 
- Factura fiscală seria DAB nr. 036365 din data de 10.12.2019 prin care debitorul Dab-IT Computers SRL a vândut 
către persoana fizică Gulea C. M. autoturismul Peugeot Boxer, S.S VF3YCBMFC11178155 la valoarea de 6.400 lei 
inclusiv TVA - document depus la Comuna Dumbrăvița, Registrul de Evidență a Mijloacelor de transport supuse 
înmatriculării în data de 13.12.2019; 
- Factura fiscală seria DAB nr. 036363 din data de 28.11.2019 prin care debitorul Dab-IT Computers SRL a vândut 
către persoana fizică Gaspar H. autoturismul VW CADDY, S.S. WV2ZZZ2KZBX305929 la valoarea de 3.800 lei 
inclusiv TVA - document depus la Comuna Dumbrăvița, Registrul de Evidență a Mijloacelor de transport supuse 
înmatriculării în data de 13.12.2019. 
De asemenea, subscrisa a comunicat adresa nr. 1040/30.03.2021 către Oficiul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară 
Timiș prin care a solicitat comunicarea dacă societatea debitoare figurează sau a figurat în ultimii 3 ani (2018 – 2020) în 
evidențele O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile. (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la 
dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Oficiul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară Timiș nu a răspuns 
solicitărilor lichidatorului judiciar. 
Subscrisa a comunicat adresa nr. 1041/30.03.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș prin care a solicitat comunicarea dacă 
societatea debitoare Dab-IT Computers SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi anexate raportului de activitate nr. 
1272/16.04.2021 depus la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 39644 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a 
Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, autovehiculele care au figurat în proprietatea societății 
Dab-IT Computers SRL sunt: 

Nr. înmatriculare Serie șasiu Marca Data radierii 
TM47DAB WV2ZZZ2KZBX305929 VW 04.02.2020 
TM44DAB WBAPX31050C017141 BMW 20.08.2019 
TM67DAB W0L0SBF68Y4003354 OPEL 04.02.2019 
TM44DAB WBAPX31050C017141 BMW 24.06.2019 
TM92DAB WVGZZZ1TZ4W123072 VW 03.02.2020 
TM90DAB VF3YCBMFC11178155 PEUGEOT 03.02.2020 
B230SAP WBAVP71030VW22763 BMW 23.12.2019 (calitate de utilizator) 
B181TMS WVGZZZ7PZFD001040 BMW 14.02.2020 (calitate de utilizator) 

În vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului SC Dab-IT Computers SRL, lichidatorul judiciar a notificat 
şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării 
Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 01.04.2021. (dovezi anexate 
raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la dosarul cauzei) 
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Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, la biroul lichidatorului juiciar  a fost înregistrată doar o singură 
ofertă cu privire la servicii de evaluare (formulată de PFA Tărăsescu O. P. expert evaluator membru ANEVAR).  
Lichidatorul judiciar va proceda la republicarea anunțului privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării 
unui expert evaluator membru ANEVAR, în ziar și pe site-urile de specialitate. 
6. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment sunt în 
cuantum de 159,04 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 24359 26.03.2021 47.34 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului în ziarul Național din data 
de26.03.2021 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00003108 29.03.2021 35.50 lei 
comunicare notificare către debitor, administrator 

și creditori 

3 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
544802 15.03.2021 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-furnizare 
informații nr. 544802/15.03.2021 

4 SC Olimpiq Media SRL  PBL 24492 01.04.2021 36.20 lei 
publicare anunț selecție oferte servicii de evaluare 

în ziarul Național din data de 01.04.2021 

5 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
837921 23.04.2021 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-furnizare 
informații nr. 837921/23.04.2021 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor 
din procedura de faliment 

159.04 lei 

7. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar constă din: un onorariu lunar de 380 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% 
din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Pentru perioada 28.01.2021 – 28.04.2021 onorariul lichidatorului judiciar este în valoare de 1.356,60 lei (inclusiv 
TVA), neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
inventarierii și evaluării bunurilor din averea debitorului, întocmirea tabelului suplimentar de creanțe și îndeplinirea 
atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.   


