
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 2275 Din data de 28.06.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1212/96/2019; Tribunal Harghita, Secţia a II-a Civilă.; Judecător-sindic: Vâga 
Sonia 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Miercurea Ciuc, Str. Szasz, nr. 6, cod 530132, jud. Harghita. 
3.1. Debitor: SC Pemicam Trans SRL, cod de identificare fiscală: 29531167; Sediul social: loc. Miercurea Ciuc, str. 
Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita; Număr de ordine în registrul comerţului J19/9/2012. 
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 Pemicam Trans SRL, numit 
prin Sentința civilă nr. 1829 din data de 19.12.2019 pronunţată de către Tribunalul Harghita, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1212/96/2019, în temeiul art. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul 
final și Situații financiare finale privind debitorul Pemicam Trans SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) 
file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport final și Situații financiare finale privind debitorul Pemicam Trans SRL 

Număr dosar 1212/96/2019, Tribunalul Harghita, Secţia a II-a Civilă;  
Judecător-sindic Vâga Sonia 
Temei juridic: art. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Pemicam Trans SRL 
1. Referitor la disp. art. 70 alin. (1) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Harghita, creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Brașov – 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita a solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotriva 
debitorului SC Pemicam Trans SRL. 
Prin Sentința civilă nr. 1829/2019 din data de 19.12.2019 pronunțată de Tribunalul Harghita, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1212/96/2019, în temeiul art. 72 din Legea nr. 85/20014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitoarei Pemicam Trans SRL cu sediul social în localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai 
Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, CUI 29531167, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J19/9/2012. 
În temeiul art. 45 lit. d) din Legea nr. 85/2014, este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 
Consultant Insolvență SPRL. 
2. Referitor la disp. art. 39, art. 64 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 39, art. 64, respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Pemicam Trans SRL la sediul social din localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, 
nr. 17, jud. Harghita, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 43/08.01.2020, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Pemicam Trans SRL 
către asociații Moraru P. și Moraru M., la sediul debitorului; 
- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. 

Destinatar Adresa 

1 Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc, P-ța. Cetății, nr. 1, jud. Harghita 
2 Direcția Regională Vamală Miercurea-Ciuc  Str. Brasovului, nr.114/A, Loc. Miercurea Ciuc, Jud. Harghita 
3 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 
4 D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Harghita Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre, nr. 6, jud. Harghita 

Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Pemicam Trans SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 144/07.01.2020 precum şi în ziarul de largă circulație Național din 
data de 07.01.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.   
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Harghita notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței prin fax, în vederea 
efectuării mențiunilor necesare.  
În temeiul art. 39 din Legea 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la deschiderea unui cont unic de insolvență la 
Libra Internet Bank, cont din care se vor suporta toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar a transferat în contul unic de insolvență lichiditățile aflate în contul deschis la Trezoreria 
Mun. Miercurea-Ciuc, respectiv suma de 12.067,61 lei. 
3. Referitor la dispozițiile art. 52 și art. 53 alin. (1) din Legea 85/2014 
Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 1829 din 
data de 19.12.2019 pronunțată de Tribunalul Harghita, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1212/96/2019, lichidatorul 
judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților SC Pemicam Trans SRL în data de 14.02.2020, ora 
10:00, la sediul debitoarei din localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, în vederea 
desemnării administratorului special al societății Pemicam Trans SRL. 



Conform Procesului-verbal nr. 508/14.02.2020 al Adunării Generale a Asociaților SC Pemicam Trans SRL, la ședința 
adunării asociaților s-a prezentat asociatul Moraru M.. Astfel, președintele de ședință a constatat faptul că Adunarea 
Generală a Asociaților SC Pemicam Trans SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare 
la valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a 
întrunit cvorumul prevăzut de lege. 
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și asociații Moraru M. și Moraru P., prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data 
de 14.02.2020, ora 12:00.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 511/14.02.2020, lichidatorul judiciar a identificat următoarele bunuri în 
averea debitoarei: 
- drujbă debitare produse metalice (defectă); 
- documente contabile; 
- Act Constitutiv; 
- ștampile societate, conform proces verbal de predare – primire nr. 512 din 14.02.2020.  
Lichidatorul judiciar va efectua procedura de declasificare / casare a bunului de natura mijlocului fix drujbă debitare 
produse metalice, predat defect de către debitoare, conform Notei de opinie nr. 3/20.08.2020 formulată de expert 
evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. - Cabinet Individual de Evaluări. 
Menționăm faptul că, conform Notei de opinie nr. 3/20.08.2020 formulată de expert evaluator membru ANEVAR 
Tărăsescu Paul-Cabinet Individual de Evaluări, în condițiile identificate de evaluator și prezentate mai sus, ținând cont 
de gradul avansat de uzură fizică, nefiind funcțională şi depreciere economică (morală) a utilajului – Drujbă debitare 
produse metalice (defectă), evaluatorul nu poate estima o valoare de piaţă a dreptului de proprietate al SC Pemicam 
Trans SRL, aşa cum este prevazută în Standardele de Evaluare 2018, conform SEV 100 – „Cadrul general” și 
recomandă vânzarea pe piaţa materialelor recuperabile urmată de casarea bunului, entitatea economică urmând să aplice 
tratamentul contabil adecvat.  
Valoarea fier vechi estimată a fi obținută din casarea bunului Drujbă debitare produse metalice este de 6,65 lei. 
Prin adresa nr. 508/ 07.02.2020, Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a comunicat faptul că societatea nu figurează în 
evidența fiscală a Direcției Venituri Miercurea-Ciuc cu bunuri mobile și/sau imobile. 
Conform certificatelor emise de către B.C.P.I. Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Toplița și Miercurea-Ciuc, societatea 
debitoare nu figurează cu bunuri în evidența Birourilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
5. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Pemicam Trans SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-
privind-cauzele-art-97-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf. 
Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat în BPI nr. 1765/28.01.2020.  
De asemenea, lichidatorul judiciar s-a conformat dispozițiilor instanței și a transmis o copie a Raportului privind 
cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Pemicam Trans SRL către: 
- Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, B-dul. Timişoarei nr.24, 
Cod poştal 530212, orchr@hr.onrc.ro;  
-  SC Pemicam Trans SRL, cu sediul în localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita.  
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul 
privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Pemicam Trans SRL nr. 1080/06.04.2020.  
Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6172/07.04.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Supliment la Raportul-privind-cauzele-art-97-SC-
Pemicam-Trans-SRL.pdf. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis o copie a Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care 
au dus la insolvenţa debitorului SC Pemicam Trans SRL către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Harghita, la adresa de e-mail orchr@hr.onrc.ro. 
Lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor în data de 05.05.2020, la ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
(1).Prezentarea suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului. 
(2).Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea introducerii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
administratorilor debitoarei dl. Moraru P. și dna Moraru M., respectiv mandatarea persoanei care să introducă cererea.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 6039/02.04.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Convocator-AGC-pentru-
05.05.2020.pdf. 
Conform Procesului verbal nr. 1336/05.05.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Pemicam Trans SRL 
din data de 05.05.2020, ora 11:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat 
prorogarea discuției la o dată ulterioară, ținând cont de starea de urgență instituită la nivel național. 



2. Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat 
prorogarea discuției la o dată ulterioară, ținând cont de starea de urgență instituită la nivel național. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor din data de 05.05.2020, ora 11:00, a fost depus la dosarul cauzei și 
publicat în BPI nr. 7014/06.05.2020. 
Lichidatorul judiciar a reconvocat Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 09.07.2020, la ora 11:00, cu 
următoarea ordine de zi: 
(1).Prezentarea suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului. 
(2).Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea introducerii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
administratorilor debitoarei dl. Moraru P. și dna Moraru M., respectiv mandatarea persoanei care să introducă cererea. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 8842/03.06.2020 și pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Convocator-AGC-pentru-03.06.2020.pdf. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 8842/03.06.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Convocator-AGC-pentru-
09.07.2020.pdf. 
Suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 
Pemicam Trans SRL nr. 1080 din 06.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei  și publicat în BPI nr. 6172 din 07.04.2020.  
Conform Procesului-verbal nr. 2053/09.07.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Pemicam Trans SRL 
din data de 09.07.2020 ora 11:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a a luat act de 
raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Pemicam Trans 
SRL. 
2. Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat 
lichidatorului judiciar să procedeze la formularea şi înregistrarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
administratorilor debitoarei dl. Moraru P. Și dna Moraru M.. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Pemicam Trans SRL nr. 2053/09.07.2020 a fost 
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 11402/10.07.2020. 
6. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitoarei SC Pemicam Trans SRL, respectiv a înscris creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Brașov-Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita cu o creanţă  în sumă de 375.965 lei, reprezentând 
obligații restante la bugetul general consolidat datorate de către societatea debitoare la data deschiderii procedurii 
simplificate a insolvenței, conform Situației obligațiilor restante pentru întocmirea declarației de creanțe nr. 
340/08.01.2020. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor depuse împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2939/12.02.2020 și afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Raport-de-analiza-a-creantelor-formulate-impotriva-averii-
debitorului-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf  
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Pemicam Trans SRL a fost depus la dosarul 
cauzei, publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-
debitorului-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf.  
7. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 
Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. 
În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Pemicam Trans SRL nr. 754/04.03.2020, tabelul 
fiind publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judici ar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-
Pemicam-Trans-SRL.pdf. 
8. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere dispozițiile Sentinței civile nr. 1829 din 19.12.2019 pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 
1212/96/2019, lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, publicând o convocare 
pentru prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul debitoarei – în localitatea Miercurea Ciuc, 
str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, în data de 14.02.2020, ora 11:00, conform dispozițiilor judecătorului-sindic; 
având ordinea de zi: 
(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014 și a situației financiare a debitorului SC 
Pemicam Trans SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit  în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014.  



(3).Desemnarea comitetului creditorilor. 
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Pemicam Trans SRL. 
(5).Prezentarea ofertei de preluare a poziției de lichidator judiciar a SCP Consultant Insolvență SPRL. 
(6).Confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar. 
(7).Stabilirea onorariului lichidatorului judiciar.” 
Conform Procesului-verbal nr. 509/14.02.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Pemicam Trans SRL 
din data de 14.02.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020  (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor nu s-a pronunțat 
cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, urmând a exprima un punct de vedere ulterior. 
2. Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020  (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor nu s-a pronunțat 
cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, urmând a exprima un punct de vedere ulterior. 
3. Având în vedere numărul mic de creditori înscriși în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020, nu se impune constituirea unui comitet al 
creditorilor, atribuțiile acestuia fiind exercitate de adunarea creditorilor. 
4. Având în vedere numărul mic de creditori înscriși în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020, nu se impune constituirea unui comitet al 
creditorilor, atribuțiile acestuia fiind exercitate de adunarea creditorilor 
5. Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor nu s-a pronunțat 
cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi. 
7. Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020  (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
8. Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Pemicam Trans SRL publicat în BPI nr. 2839/11.02.2020  (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a stabilit un 
onorariu în cuantum de 4.000 lei pentru toată durata procedurii. 
Procesul-verbal nr. 509/14.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 3151/14.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/09/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Pemicam-Trans-SRL-din-data-de-
14.02.2020.pdf.  
9. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat la Tribunalul Harghita cererea de chemare în judecată întocmită în temeiul art. 169 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, prin intermediul căreia a solicitat Onoratei Instanțe să dispună: 
- obligarea administratorilor debitoarei - dl. Moraru P. și dna Moraru M. - la plata către debitoarea insolventă a sumei de 
384.625,44 lei reprezentând pasivul societăţii; 
- obligarea administratorilor debitoarei, dl. Moraru P. și dna Moraru M.,  la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu 
acest demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1212/96/2019/a1, aflat pe rolul Tribunalului Harghita, Secţia a II-a Civilă, având 
stabilit primul termen de judecată în data de 03.12.2020, termen pentru care au fost depuse note scrise formulate de 
către lichidatorul judiciar.  
La termenul de judecată din data de 03.12.2020, s-a dispus amânarea cauzei pentru data de 18.02.2021, pentru a da 
posibilitate avocatului pârâților să studieze la dosar notele scrise depuse de către lichidatorul judiciar. La termenul de 
judecată din data de 18.02.2021, s-a dispus amânarea pronunțării soluției pentru data de 04.03.2021. 
Prin Sentința civilă nr. 224 din data de 04.03.2021 pronunțată de Tribunalul Harghita, Secția Civilă în dosarul nr. 
1212/96/2019/a1, a fost admisă acţiunea practicianului în însolvenţa Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei Pemicam Trans SRL. Obligă pârâţii Moraru P. şi Moraru M. să vireze în contul de 
faliment al debitoarei Pemicam Trans SRL, suma de 384.625,44 lei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Sentința civilă nr. 224 din data de 04.03.2021 pronunțată de Tribunalul Harghita, 
Secția Civilă în dosarul nr. 1212/96/2019/a1 către creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Harghita pentru a fi pusă în executare, conform adresei nr. 1514/05.05.2021 (dovada depusă la dosarul cauzei). 
10. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor obținute 
din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 1397/23.04.2021, acesta fiind 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7450/27.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-asupra-fondurilor-obtinute-din-lichidare-si-
recuperarea-creantelor-nr.-1397-23.04.2021.pdf și Plan de distribuire între creditori privind debitorul SC Pemicam 
Trans SRL nr. 1399/23.04.2021 acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7450/27.04.2021 și afișat pe 



site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Plan-de-distribuire-
intre-creditori-privind-debitorul-Pemicam-Trans-SRL-nr.-1399-23.04.2021.pdf (dovada depusă la dosarul cauzei). 
De asemenea, conform disp. art. 160 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat în data de 
26.04.2021 o copie de pe raport și o copie de pe planul de distribuire la Tribunalul Harghita, Secția Civilă, cu solicitarea 
expresă de a fi afișate la ușa tribunalului (dovada depusă la dosarul cauzei). 
Având în vedere expirareatermenul prevăzut de art. 160 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 acordat în vederea formulării 
unor eventuale contestații la raport și plan, lichidatorul judiciar a procedat la plata cheltuielilor de procedură restante și 
distribuirea sumelor către creditori după expirarea acestui termen, astfel: 
- distribuire sume către creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita – 4.509,65 lei, 
conform OP nr. 5/20.05.2021; 
- distribuire sume către creditorul bugetar Municipiul Miercurea Ciuc – 6,87 lei, conform OP nr. 4/20.05.2021; 
- plata cheltuielilor UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (calculare 2% conform disp. art. 119 alin. 
(4) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 29.09.2007, republicat) – 
241,35 lei, conform OP nr. 6/20.05.2021; 
- plata onorariului datorat expertului evaluator PFA Tărăsescu I. P. O. (conform facturii fiscale seria TPO nr. 141 din 
data de 19.04.2021) – 200 lei, conform OP nr. 8/20.05.2021; 
- plata cheltuieli listare anexe cerere de antrenare (exemplare pentru pârâți), listare rapoarte de activitate, etc. – 250,00 
lei, conform OP nr. 7/20.05.2021; 
- restituire sume avansate către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură – 435,13 lei, conform OP nr. 
9/20.05.2021.  
11. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
În procedura simplificată de insolvență a debitorului Pemicam Trans SRL, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele 
rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 575/19.02.2020, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 19.02.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3817/25.02.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 1080/06.04.2020, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 19.03.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6172/07.04.2020 
şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-
de-activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 1106/08.04.2020, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 09.04.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6246/08.04.2020 
şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-
de-activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 1424/15.05.2020, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 19.05.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7613/20.05.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 1619/03.06.2020, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 04.06.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 8929/04.06.2020 
şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-
de-activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 1744/12.06.2020, întocmit 
pentru termenul de fond din data de 19.06.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 9700/16.06.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 2174/17.07.2020, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 19.07.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 11921/20.07.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 2578/19.08.2020, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 19.08.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13664/20.08.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 2938/15.09.2020, întocmit 



pentru termenul lunar din data de 19.09.2020, a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 15160/16.09.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 3502/15.10.2020, pentru 
termenul de judecată din data de 22.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17274/15.10.2020 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-activitate-
SC-Pemicam-Trans-SRL-pentru-termenul-de-fond-din-22.10.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 3925/16.11.2020, pentru 
termenul de lunar din data de 19.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 19480/17.11.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL-termen-lunar-19.11.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 4323/18.12.2020, pentru 
termenul de lunar din data de 19.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 21680/21.12.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL-termen-lunar-19.12.2020.pdf 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 160/15.01.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 21.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 960/19.01.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL-termen-fond-21.01.2021.pdf. 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 581/17.02.2021, pentru 
termenul lunar din data de 19.02.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3239/22.02.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL-termen-lunar-19.02.2021.pdf.  
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 781/09.03.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 18.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 4584/12.03.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL-termen-fond-18.03.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 1290/16.04.2021, pentru 
termenul lunar din data de 19.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 4584/12.03.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-
activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL-termen-lunar-19.04.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 1512/05.05.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 13.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7977/06.05.2021 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-SC-Pemicam-Trans-SRL-termen-fond-13.05.2021.pdf. 
12. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 14.02.2020 este de 4.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC 
Pemicam Trans SRL. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – integral (4.000 lei + 760 lei TVA = 4.760 lei). 
Onorariul datorat expertului evaluator PFA Tărăsescu I. P. O. este în valoare de 200,00 lei, conform facturii fiscale seria 
TPO nr. 141 din data de 19.04.2021 - achitat. 
13. Referitor la situațiile financiare finale prevăzute de disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Situațiile financiare finale la data de 28.06.2021a societății SC Pemicam Trans SRL 
- în faliment, in bankruptcy, en faillite – 

Nr. 
crt.  

Denumire 
Sold la data de 

31.12.2019 
Sold la data de 

28.06.2021 

Activ 

1 Imobilizări necorporale 227 lei * 0 lei 

2 Imobilizări corporale 3,132 lei 2,742 lei 

3 Imobilizări financiare 0 lei 0 lei 

I Total active imobilizate 3,359 lei** 2,742 lei 

4 Stocuri 0 lei 0 lei 

5 Creanțe 14,583 lei*** 0 lei 



6 Numerar și conturi la bănci 35 lei 0 lei 

II Total active circulante 14,618 lei 0 lei 

8 Cheltuieli în avans 0 lei 0 lei 

  Total activ 17,977 lei 2,742 lei 

Pasiv 

9 Capital social subscris vărsat și rezerve 200 lei 200 lei 

10 
Pierderea sau profitul din rezultatul 
reportat 

-160,743 lei -370,066 lei 

11 Profit și pierdere -4,397 lei -7,501 lei 

13 Total capitaluri proprii -164,940 lei -377,367 lei 

14 Total datorii 182,917 lei 380,109 lei**** 

Total pasiv 17,977 lei 2,742 lei 

* Imobilizările necorporale înregistrate reprezintă cheltuielile cu constituirea societății, acestea fiind amortizate în 
integralitate. 
** Alte active corporale în valoare de 389,93 lei nu au fost predate de către administratorul societății în vederea 
inventarierii acestora, acestea fiind amortizate în integralitate până în prezent. Lichidatorul judiciar va efectua procedura 
de declasificare / casare a bunului de natura mijlocului fix drujbă debitare produse metalice având valoarea contabilă de 
2.741,94 lei, predat defect de către debitoare, conform Notei de opinie nr. 3/20.08.2020 formulată de expert evaluator 
membru ANEVAR Tărăsescu P. - Cabinet Individual de Evaluări. 
*** Creanțele în valoare de 14.583 lei reprezintă TVA neexigibilă în valoare de 12.071,08 lei, subvenții 
guvernamentale de 112,00 lei și avansuri achitate furnizorilor de 2.400,00 lei, pentru care administratorul nu a predat 
documentele financiar-contabile în vederea recuperării acestora. 
**** Conform Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC Pemicam Trans SRL nr. 1399/23.04.2021, au 
fost achitate următoarele creanțe înscrise în tabelul definitiv de creanțe: distribuire sume către creditorul bugetar 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita – 4.509,65 lei, conform OP nr. 5/20.05.2021; distribuire sume 
către creditorul bugetar Municipiul Miercurea Ciuc – 6,87 lei, conform OP nr. 4/20.05.2021. Conform Sentinței civile 
nr. 224 din data de 04.03.2021 pronunțată de Tribunalul Harghita, Secția Civilă în dosarul nr. 1212/96/2019/a1, pârâţii 
Moraru P. şi Moraru M. au fost obligați să vireze în contul unic de insolvență al debitoarei Pemicam Trans SRL suma 
de 384.625,44 lei reprezentând pasivul societății – sentința a fost comunicată creditorului majoritar A.J.F.P. Harghita în 
vedera punerii în executare. 
14. Referitor la solicitările către judecătorul-sindic 
Având în vedere că nu există bunuri în averea debitorului Pemicam Trans SRL, nu există creanțe de recuperat, iar toate 
fondurile au fost distribuite în cadrul procedurii simplificate de insolvență, solicităm aprobarea prezentului raport final 
însoțit de situațiile financiare finale și închiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Pemicam Trans 
SRL, în conformitate cu prevederile art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, descărcarea lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi în legătură cu debitorul sau creditorii acestuia. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


