
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1850 Din data de 27.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1664/88/2019; Tribunal Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal.; Judecător sindic: Izabela Stoian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127. 
3. Debitor: Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, cod de identificare fiscală: 13386583; 
Sediul social: Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 16, jud. Tulcea; înregistrată în Registrul Special Asociații al Judecătoriei 
Tulcea la nr. 19/15.12.2008. 
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 Asociaţia Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, numit prin Sentința civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de 
Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, în temeiul art. 64 lit. 
f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a cererii de admitere a 
creanței formulată de Garda Forestieră Focșani, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Garda Forestieră Focșani 

Număr dosar 1664/88/2019, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic Izabela Stoian  
Temei juridic: art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti 
La data de 27.04.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de înscriere a creanței în tabelul suplimentar 
formulată de Garda Forestieră Focșani, cu sediul în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 5, jud. Vrancea, CUI 
16435869 prin care a solicitat înscrierea acesteia în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Asociația Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti cu suma de 3.908,72 lei. 
Menționăm faptul că, prin Sentința civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă 
de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, în temeiul art. 92 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 
judecătorul-sindic a aprobat raportul administratorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. În temeiul art. 97 alin. (2) 
raportat la art. 145 alin. (1) lit.A pct. b) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi 
Pescarilor Sportivi “Delta Club “ Bucureşti, în procedura falimentului în formă generală. In temeiul art. 145 alin. 2 din 
Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societatii debitoare.  
Având în vedere faptul că, debitorul prin organele de conducere nu a predat lichidatorului judiciar art. 145 lit. E pct. e) 
din Legea nr. 85/2014 -  lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în 
faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind 
intrarea în faliment a Asociaţiei Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 980/24.03.2021 către 
creditorul bugetar înscris în tabelul definitiv de creanțe – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea, prin 
poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39865836767, cât și prin e-mail. 
În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței creditorului Garda Forestieră Focșani s-au avut în vedere 
următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „Principalele atribuții ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentului 
capitol, sunt: […] f) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, notificarea 
creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe;;” 
• Prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați potrivit 
prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin 
depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul 
înscrierii lor la masa credală.” 
• Prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care 
„[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
• Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în 
termenele prevăzute de legi speciale.” 
• Prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „(1) Acțiunile, 
cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul 
instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările 



ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în 
activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei”. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de Garda Forestieră Focșani, astfel:  
Prin Cererea de înscriere a creanței în tabelul suplimentar formulată de Garda Forestieră Focșani, cu sediul în 
Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 5, jud. Vrancea, CUI 16435869, creditorul a solicitat înscrierea acestuia în 
tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Asociația Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta 
Club” Bucureşti cu suma de 3.908,72 lei. 
• Referitor la achitarea taxei judiciare de timbru 
În urma verificării cererii de admitere a creanței la masa credală, lichidatorul judiciar a constatat faptul că, creditorul 
Garda Forestieră Focșani a achitat taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform chitanței pentru încasarea creanțelor 
bugetelor locale nr. 43500/26.04.2021. 
Menționăm faptul că, conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de 
taxa judiciară de timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera 
Deputaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, 
Avocatul Poporului, de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și 
cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
• Referitor la tipul creanței 
Debitoarea Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Delta Club București a avut calitatea de gestionar al faunei 
cinegetice din cadrul fondului cinegetic nr. 40 denumit Păpădia, județul Tulcea, în baza contractului de gestionare nr. 
36/01.06.2004, cât și a faunei cinegetice din cadrul fondului cinegetic nr. 11 denumit Târâtu, județul Vrancea, în baza 
contractului nr. 9/23.03.2011. 
Cele două contracte de gestionare au fost reziliate în cursul anilor 2015-2016, respectiv contractul de gestionare nr. 
36/01.06.2004 referitor la fondul cinegetic nr. 40 denumitu Păpădia, județul Tulcea ca urmare a modificărilor legislative 
aduse art. 1 lit. n) din Legea nr. 407/2006 prin Legea nr. 149/2015, modificări prin care pe teritorul Rezervației 
Biosferei Delta Dunării nu mai există fonduri cinegetice și implicit fondurile cinegetice s-au desființat, conform adresei 
nr. 1342/09.02.2016 a instituției noastre, coroborată cu adresa nr. 8/08.02.2016 a debitoarei și adresa nr., 
148115/11.01.2016 a I.P.J. Tulcea, iar contractul de gestionare nr. 9/23.03.2021 referitor la fondul cinegetic nr. 11 
denumit Târâtu, județul Vrancea, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, conform adreselor nr. 
7091/24.08.2015 și nr. 6925/17.08.2015. 
Creditorul a anexat cererii de admitere a creanței următoarele facturi fiscale: 
- factura fiscală nr. 437 emisă în data de 27.11.2015, scadentă la data de 28.12.2015 în valoare de 2.131,19 lei; 
- factura fiscală nr. 518 emisă în data de 27.11.2015, scadentă la data de 28.12.2015 în valoare de 307,53 lei; 
- factura fiscală nr. 1058 emisă în data de 19.04.2016, scadentă la data de 19.05.2016 în valoare de 1.470,00 lei. 
Total debit neachitat de debitor: 3.908,72 lei. 
Menționăm faptul că, prin Sentința civilă nr. 244/2020 din data de 22.05.2020 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția 
civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
Creanța în valoare de 3.908,72 lei este născută înainte de data deschiderii procedurii generale de insolvență. 
Lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a înscrie creanța solicitată de creditorul Garda Forestieră Focșani în 
Tabelul suplimentar de creanțe al debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti. 
Mai mult decât atât, având în vedere faptul că, la dosarul cauzei nu a fost înregistrate alte cereri de admitere a creanțelor 
născute după data deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar constată că nu se impune necesitatea întocmirii unui tabel 
suplimentar de creanțe. 
• Referitor la repunerea de drept a creditorului în termenul de depunere a cerii de admitere a creanței 
Conform disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Având în vedere faptul că, organele de conducere ale debitorului nu au comunicat administratorului judiciar/nu au 
depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, respectiv nu au comunicat lista 
numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, scadente 
sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință (conform art. 67 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 85/2014), creditorul Garda Forestieră Focșani nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii 
generale de insolvență împotriva debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti potrivit 
prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar constată repunerea de drept a creditorului Garda Forestieră Focșani în termenul de depunere 
a cererii de admitere a creanței. 
• Referitor la natura și prescrierea creanței 
Debitoarea Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Delta Club București a avut calitatea de gestionar al faunei 
cinegetice din cadrul fondului cinegetic nr. 40 denumit Păpădia, județul Tulcea, în baza contractului de gestionare nr. 
36/01.06.2004, cât și a faunei cinegetice din cadrul fondului cinegetic nr. 11 denumit Târâtu, județul Vrancea, în baza 
contractului nr. 9/23.03.2011. 
Astfel, creanța în valoare de 3.908,72 lei reprezintă tariful de gestionare aferent sezonului de vânătoare 2015- 2016. 
 



Conform disp. art. 1 pct. 10 și pct. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: 
„10. creanță fiscală - dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând 
creanța fiscală principală și creanța fiscală accesorie; 
11. creanță fiscală principală - dreptul la perceperea impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, precum și dreptul 
contribuabilului la restituirea sumelor plătite fără a fi datorate și la rambursarea sumelor cuvenite, în situațiile și 
condițiile prevăzute de lege;”. 
Conform disp. art. 110 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: (1) „Dreptul organului fiscal 
de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel”. 
Obligația născută din contractele: contractul de gestionare nr. 36/01.06.2004 și contractul de gestionare nr. 9/23.03.2011 
încheiate între Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Delta Club București și Direcția Teritorială de Regim Silvic 
și de Vânătoare (Inspectoratul Teritorial De Regim Silvic Si De Vanatoare Focsani) are natura juridică a unei chirii, 
nefiind o creanță fiscală, întrucât nu provine din raporturi fiscale existente între părți, ci își are izvorul în convenția 
părților, căreia i se aplică normele de drept privat, chiar dacă sumele respective se fac venit la bugetul local. 
Astfel, creanța în valoare de 3.908,72 lei nu reprezintă o creanță fiscală, respectiv termenul prescripției creanței fiind de 
3 ani conform disp. art. 2517 Cod Civil. 
Având în vedere data scadențelor facturilor fiscale, respectiv 28.12.2015 și 19.05.2016, lichidatorul judiciar constată 
faptul că, la data deschiderii procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Asociația Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Delta Club București – 22.05.2020, creanța creditorul Garda Forestieră Focșani în valoare de 3.908,72 lei este 
prescrisă. 
Având în vedere toate aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar va respinge cererea de admitere a creanței în 
valoare de 3.908,72 lei formulată de creditorul Garda Forestieră Focșani. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1852/27.05.2021 
către Garda Forestieră Focșani (prin e-mail la adresa gardaforestiera.focsani@gmail.com), cu privire la respingerea 
creanței solicitate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


