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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 2191 Data emiterii: 21.06.2021 

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: Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Cariatida 
SRL din data de 29.06.2021, ora 12:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor 

debitorului SC Cariatida SRL din data de 29.06.2021, ora 12:00 
*În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 

29.06.2021, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 06.07.2021, la ora 12:00 la sediul procesual 
al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 

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 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 29.06.2021, ora 12:00 și 06.07.2021, ora 12:00 este: 
(1). Prezentarea situației bunurilor existente în patrimoniul debitorului Cariatida SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării determinării valorii de piață a bunului 
imobil – spațiu comercial situat în Onești, Bdul Marasesti, nr. 4, bloc 4, sc F, parte, jud. Bacău, în suprafață construită 
94,12 mp, cu nr. cadastral 169/F;0;3 (compus din spațiu desfacere și depozit), respectiv a stocurilor de piese de schimb 
și unelte pentru construcții, existente în patrimoniul debitorului Cariatida SRL, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării determinării valorii de piață a bunului 
imobil – spațiu comercial situat în Onești, Bdul Marasesti, nr. 4, bloc 4, sc F, parte, jud. Bacău, în suprafață construită 
94,12 mp, cu nr. cadastral 169/F;0;3 (compus din spațiu desfacere și depozit), respectiv a stocurilor de piese de schimb 
și unelte pentru construcții, existente în patrimoniul debitorului Cariatida SRL, conform ofertelor anexate. 
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 – dovezi 
depuse la dosarul cauzei. 
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 
următorul bun 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. 
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: (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) „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 
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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.” 
Administratorul statutar a comunicat subscrisei următoarele acte cu privire la bunurile din averea debitorului:  
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între societatea Socomind SA și Cariatida SRL (încheiere de autentificare nr. 
272 din data de 10.02.2006 emisă de BNP Vranceanu C.) privind cumpărarea bunului imobil – spațiu comercial situat în 
Municipiul Onești, Calea Mărășești, bloc 4, scara F, parter, jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, având o 
suprafață utilă de 78,40 mp, cu numărul cadastral 169/F;0;3; compus din spațiu desfacere, în suprafață utilă de 48,45 
mp; grup sanitar în suprafață utilă de 9,19 mp și depozit în suprafață utilă de 20,84 mp, conform documentației 
cadastrale; 
- Lista de inventariere stocuri încheiată la data de 31.12.2020. 
În vederea evaluării bunurilor (imobilul și stocurile) aflate în patrimoniul debitorului SC Cariatida SRL, lichidatorul 
judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servicii de evaluare 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 de largă circulație Național din data de 04.06.2021 
(dovezi depuse la dosarul cauzei).  
 
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului 
judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
1. Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor: 
- bun imobil – spațiu comercial situat în Onești, Bdul Marasesti, nr. 4, bloc 4, sc F, parter, jud. Bacău, în suprafață 
construită 94,12 mp, cu nr. cadastral 169/F;0;3 (compus din spațiu desfacere și depozit); 
- bunurilor mobile de natura stocurilor (de piese de schimb și unelte pentru construcții) aflate în averea debitorului 
Cariatida SRL- în faliment; 
termen de finalizare de 10 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției și primirea tuturor documentelor necesare 
misiunii de evaluare, pentru următoarele onorarii: 

Denumire Lucrare Valoare onorariu 
Raport evaluare spațiu comercial 1.000,00 RON 
Raport evaluare stocuri 2.500,00 RON 

Total 3.500,00 RON 

(nu se adaugă TVA), plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni. 
2. Oferta formulată de PFA Gherman O. F. prin expertul evaluator membru ANEVAR Gherman O. V., cu privire 
evaluarea bunurilor: 
- bun imobil – spațiu comercial situat în Onești, Bdul Marasesti, nr. 4, bloc 4, sc F, parter, jud. Bacău, în suprafață 
construită 94,12 mp, cu nr. cadastral 169/F;0;3 (compus din spațiu desfacere și depozit); 
- bunurilor mobile de natura stocurilor (de piese de schimb și unelte pentru construcții) aflate în averea debitorului 
Cariatida SRL- în faliment; 
termen de finalizare de 30 zile lucrătoare in conditiile transmiterii in timp util a informatiilor solicitate, pentru 
următoarele onorarii: 

Denumire Lucrare Valoare onorariu 
Raport evaluare spațiu comercial 1.500,00 RON 
Raport evaluare stocuri 3.000,00 RON 

Total 4.500,00 RON 

(nu se adaugă TVA), plătit integral la predarea rapoartelor de evaluare. 
3. Oferta formulată de Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., cu privire la evaluarea 
bunurilor din patrimoniul Cariatida SRL, pentru onorariul de 4.900,00 lei (nu se adaugă TVA); termenul de întocmire a 
raportului de evaluare este de 20 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţia evaluatorului a tuturor documentelor şi 
informatiilor ce ne sunt necesare pentru întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) şi inspectarea tuturor 
bunurilor de către evaluator 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării 
determinării valorii de piață a bunului imobil – spațiu comercial situat în Onești, Bdul Marasesti, nr. 4, bloc 4, sc F, 
parte, jud. Bacău, în suprafață construită 94,12 mp, cu nr. cadastral 169/F;0;3 (compus din spațiu desfacere și depozit), 
respectiv a stocurilor de piese de schimb și unelte pentru construcții, existente în patrimoniul debitorului Cariatida SRL, 
potrivit disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec.  Popescu G.  
 
 
 


