
1 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 2234 Data emiterii: 23.06.2021 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Neamțu 
Loredana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. 
3. Debitor: SC Tantal Company SRL, cod de identificare fiscală 8303280 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, 
nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/240/1996. 
4. Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta 
Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub 
nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: office@consultant-insolventa.ro, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Popescu E., și Yna Consulting SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, 
nr. 18, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Motoi G.. 
5. Subscrisa: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei, conform încheierii nr. 2587 din data de 21.11.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9708/30/2012, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, comunică: Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului 
Tantal Company SRL din data de 05.07.2021 ora 10:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului Tantal Company SRL din data de 05.07.2021 ora 10:00 
*În cazul lipsei de cvorum de prezență la ședința adunării creditorilor convocată în data de 05.07.2021, Adunarea 

Generală a Creditorilor va fi reconvocată cu aceeași ordine de zi în data de 12.07.2021, la ora 10:00 la sediul procesual 
al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș 

Număr dosar: 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Neamțu Loredana 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL  
Debitor: SC Tantal Company SRL  
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 05.07.2021, ora 10:00 și 12.07.2021, ora 10:00 este: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, 
serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 100% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare. 
(2). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, 
serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 90% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare. 
(3). Aprobarea cheltuielilor cu închirierea unui spațiu pentru depozitarea bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 
63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, în vederea asigurării securității și conservării 
bunului până la valorificarea acestuia, conform ofertelor de chirii depuse. 
(4). Aprobarea cheltuielilor cu încărcarea-descărcarea și transportul bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, 
an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, către spațiul care va fi închiriat, conform ofertelor de 
servicii depuse. 
(5). În ipoteza respingerii punctului 3 și 4 de pe ordinea de zi, aprobarea casării și valorificării ca deșeuri de fier a 
bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, 
conform notei de opinie a expertului evaluator membru ANEVAR Cojocaru M.. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, 
serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 100% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 03.03.2021, 
ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice conform regulamentului de 
vânzare aprobat, în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63.280, an fabricație 1989, la 
prețul de 23.100 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății) – la prețul de pornire de 100% din valoarea 
stabilită prin raportul de evaluare: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara POTAIN F15-15C, serie 63.280, an fabricație 1989, din 
averea debitorului Tantal Company SRL 

la prețul de pornire de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de vânzare 

a fost afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultan
t-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
15.03.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  
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Nr. 
crt.

  

Data licitatiei  
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de 

pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesul-verbal 
de licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
22.03.2021 
ora 11:00 100% 923/22.03.2021 

- - 5 la 100% - - 

2 
29.03.2021 
ora 11:00 

100% 
1013/29.03.2021 

- - 4 la 100% - - 

3 
05.04.2021 
ora 11:00 

100% 
1099/05.04.2021 

- - 3 la 100% - - 

4 
12.04.2021 
ora 11:00 

100% 1200/12.04.2021 
 

- - 2 la 100% - - 

5 
19.04.2021 
ora 11:00 

100% 1322/19.04.2021 
 

- - 1 la 100% - - 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 
(2). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, 
serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 90% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare. 
Având în vedere faptul că, bunul mobil din averea debitorului nu a fost valorificat la prețul de 100% din valoarea de 
piață, în conformitate cu regulamentul aprobat, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații 
publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63.280, an fabricație 1989, 
la prețul de 20.790 EURO + TVA (la prețul de 90% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare): (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara POTAIN F15-15C, serie 63.280, an fabricație 1989, din averea 
debitorului Tantal Company SRL 

la prețul de pornire de 90% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
21.04.2021 

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.

  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participanți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
28.04.2021 
ora 14:00 100% 1429/28.04.2021  

- - 5 la 100% - - 

2 
06.05.2021 
ora 14:00 

100% 
1523/06.05.2021  

- - 4 la 100% - - 

3 
12.05.2021 
ora 14:00 

100% 
1620/12.05.2021  

- - 3 la 100% - - 

4 
19.05.2021 
ora 14:00 

100% 
1740/19.05.2021  

- - 2 la 100% - - 

5 
26.05.2021 
ora 14:00 

100% 
1827/26.05.2021  

- - 1 la 100% - - 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor. 
(3). Aprobarea cheltuielilor cu închirierea unui spațiu pentru depozitarea bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 
63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, în vederea asigurării securității și conservării 
bunului până la valorificarea acestuia, conform ofertelor de chirii depuse. 
În vederea asigurării securității și conservării bunului imobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, 
din averea debitorului Tantal Company SRL, respectiv având în vedere imposibilitatea asigurării în continuarea a unui 
spațiu de depozitare ofert cu titlu gratuit, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea unui selecții de oferte de servicii 
de închiriere a unui spațiu pentru depozitarea bunului mobil, în vederea asigurării securității și conservării bunului până 
la valorificarea acestuia. 
Astfel, până la data prezentului raport, la biroul lichidatorului judiciar au fost înregistrate următoare oferte: 
- Oferta nr. 81/19.05.2021 formulată de C&C MH Confort SRL prin lichidator judiciar (cu sediul social în Drobeta 
Turnu Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinți, nr. de ordine în registrul comerțului J25/460/2005, având 
CUI 17044001), pentru închirierea spațiului în suprafață de 125 mp în vederea depozitării macaralei Potain F15-15C 
până la valorificarea acesteia, pentru prețul de 1,5 EURO (exclusiv TVA)/mp;  
- Oferta nr. 77/18.05.2021 formulată de Marimar M.M. SRL (cu sediul social în Comuna Izvoru-Barzii-Halanga, jud. 
Mehedinți, având CUI RO 10518957, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți 
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sub nr. J25/179/1998, pentru închirierea spațiului în suprafață de 125 mp în vederea depozitării macaralei Potain F15-
15C până la valorificarea acesteia, pentru prețul de 1,5 EURO (exclusiv TVA)/mp;  
- Oferta formulată de Agrotransport Vinju Mare SRL (cu sediul social în Vinju Mare, str. Republicii, nr. 99, bl. N, sc. 
B, ap. 5, jud. Mehedinți, nr. de ordine în registrul comerțului J25/711/1991, având CUI RO 1601440), pentru închirierea 
unui spațiu în în vederea depozitării macaralei Potain F15-15C, pentru prețul de 200 EURO (exclusiv TVA)/lună, care 
include servicii de pază.  
- Oferta nr. 87/31.05.2021 formulată de For Elda SRL (cu sediul social în sat Scăpău, comuna Devesel, nr. cadastral 
50032, tarla 95, parcela 2, notat cu „1L”, jud. Mehedinți, având CUI RO 25555899, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți sub nr. J25/166/2009, pentru închirierea spațiului în suprafață de 125 mp 
în vederea depozitării macaralei Potain F15-15C până la valorificarea acesteia, pentru prețul de 2,5 EURO (exclusiv 
TVA)/mp.  
Simularea cheltuielilor cu închirierea unui spațiu pentru depozitarea bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 
63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, în vederea asigurării securității și conservării 
bunului până la valorificarea acestuia, conform ofertelor de chirii depuse: 

 
Depozitare / 
luna EURO 

Costuri depozitare pe o perioada de vanzare intre 12-24 
luni minim  - calculat cu 14 luni  

(scenariu optimist) 
Oferta formulată de C&C MH 

Confort SRL  
223.13 € 3,123.75 € 

Oferta formulată de Marimar M.M. 
SRL  

223.13 € 3,123.75 € 

Oferta formulată de Agrotransport 
Vinju Mare SRL  

238.00 € 3,332.00 € 

Oferta formulată de For Elda SRL 371.88 € 5,206.25 € 

* Prețurile includ TVA. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea cheltuielilor cu închirierea unui spațiu pentru depozitarea bunului 
mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, în vederea 
asigurării securității și conservării bunului până la valorificarea acestuia, conform ofertelor de chirii depuse. 
(4). Aprobarea cheltuielilor cu încărcarea-descărcarea și transportul bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, 
an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, către spațiul care va fi închiriat, conform ofertelor de 
servicii depuse. 
În vederea transportării bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului 
Tantal Company SRL, către spațiul care va fi închiriat, pentru asigurarea conservării acestuia, lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea unui selecții de oferte de servicii de încărcare-descărcare și transport a bunului mobil Macara 
Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL. 
Astfel, până la data prezentului raport, la biroul lichidatorului judiciar au fost înregistrate următoare oferte: 
- Oferta nr. 78/18.05.2021 formulată de Marimar M.M. SRL (cu sediul social în Comuna Izvoru-Barzii-Halanga, jud. 
Mehedinți, având CUI RO 10518957, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți 
sub nr. J25/179/1998, pentru transportul macaralei Potain F15-15C depozitate în Drobeta Turnu Severin, str. Banoviței, 
nr. 11, jud. Mehedinți, către locația oferită spre închiriere, situată în Drobeta Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, pentru prețul de 4.500 lei (inclusiv TVA). Prețul solicitat include cheltuieli cu închirierea unei macarale 
necesare pentur încărcarea și descărcarea bunului transportat;  
- Oferta nr. 79/19.05.2021 formulată de Aleahim 2014 SRL (cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Iazului, nr. 
6, jud. Mehedinți, având CUI RO 33038656, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Mehedinți sub nr. J25/123/2014, pentru transportul macaralei Potain F15-15C depozitate în Drobeta Turnu Severin, str. 
Banoviței, nr. 11, jud. Mehedinți, către locația oferită spre închiriere, situată în Drobeta Turnu Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, jud. Mehedinți, pentru prețul de 5.000 lei (inclusiv TVA). Prețul solicitat include cheltuieli cu închirierea unei 
macarale necesare pentur încărcarea și descărcarea bunului transportat;  
- Oferta nr. 80/19.05.2021 formulată de And-Trans Com SRL (cu sediul social în Halanga, nr. 557, jud. Mehedinți, 
având CUI RO 21440330, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți sub nr. 
J25/195/2007, pentru transportul macaralei Potain F15-15C depozitate în Drobeta Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 11, 
jud. Mehedinți, către locația oferită spre închiriere, situată în Drobeta Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, pentru prețul de 5.300 lei (inclusiv TVA). Prețul solicitat include cheltuieli cu închirierea unei macarale 
necesare pentur încărcarea și descărcarea bunului transportat;  
- Oferta formulată de Agrotransport Vinju Mare SRL (cu sediul social în Vinju Mare, str. Republicii, nr. 99, bl. N, sc. 
B, ap. 5, jud. Mehedinți, nr. de ordine în registrul comerțului J25/711/1991, având CUI RO 1601440), pentru 
transportul macaralei Potain F15-15C depozitate în Drobeta Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 11, jud. Mehedinți, către 
spațiul oferit spre închiriere, pentru prețul de 300 EURO + TVA/cursă (prețul include și costurile cu încărcarea și 
descărcarea care se va efectua cu macaraua). Total cheltuieli (pentru 11 curse estimate) – 3000 EURO + TVA.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 4 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea cheltuielilor cu încărcarea-descărcarea și transportul bunului 
mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, către 
spațiul care va fi închiriat, conform ofertelor de servicii depuse. 
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(5). În ipoteza respingerii punctului 3 și 4 de pe ordinea de zi, aprobarea casării și valorificării ca deșeuri de fier a 
bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, 
conform notei de opinie a expertului evaluator membru ANEVAR Cojocaru M.. 
Conform Notei de opinie nr. 73.1/20.05.2021 formulată de MLM Consulting SRL prin expert evaluator Cojocaru M., 
urmare analizei segmentului de piață pe care se situează bunul mobil Macara Potain F15-15C, serie 63.280, an 
fabricație 1989, respectiv a stării fizice identificate cu ocazia inspecției, a lipsei unor componente/piese ale bunului 
(roata dințată care asigură mobilitatea macaralei), a restricțiilor și normelor legale în domeniu cu privire la omologarea 
și acordarea autorizației de funcționare a bunului, având în vedere starea precară a acestuia, a existenței cheltuielilor 
pentru asigurarea în continuare a depozitării bunului mobil, a refuzului potențialilor cumpărători de a cumpăra bunul 
mobil în starea actuală, s-a constatat că, utilizarea adecvată care ar genera cea mai mare valoare este aceea de a se 
comercializa ca deșeuri.  
Prețul mediu practicat pe piața de profil fiind de 0,80 lei/kg – 1,20 lei/kg, determinat de greutatea deșeurilor; masa netă 
exactă a bunului mobil rezultată în urma cântăririi la procesatorul de deșeuri; costurile cu încărcarea/descărcarea și 
transportul bunului mobil la procesatorul de deșeuri.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 5 de pe ordinea de zi: 
În ipoteza respingerii punctului 3 și 4 de pe ordinea de zi, solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea casării 
și valorificării ca deșeuri de fier a bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea 
debitorului Tantal Company SRL. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


