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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 2001 Data emiterii: 08.06.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1340/63/2020; Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: Valentina 
Vasile. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Craiova, str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj. 
3.1. Debitor: SC Nicmih Construct Instal SRL, cod de identificare fiscală: 38658640; Sediul social: Sat Coșoveni, 
Comuna Coșoveni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 53 A, jud. Dolj; Număr de ordine în registrul comerţului J16/17/2018. 
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 Nicmih Construct Instal 
SRL, conform Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția 
a II-a Civilă, în dosarul nr. 1340/63/2020, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul cu 
propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului Nicmih Construct Instal SRL, întocmit în 
temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență  

a debitorului Nicmih Construct Instal SRL, întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 1340/63/2020; Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Valentina Vasile 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Nicmih Construct Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 25.02.2020 pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția a II-a 
Civilă în dosarul nr. 1340/63/2020, în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL cu sediul social în Sat Coșoveni, 
Comuna Coșoveni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 53 A, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/17/2018, având cod unic de înregistrare 38658640. În temeiul art. 73 din Legea 
nr. 85/2014, a fost numit în calitate de lichidator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Triculescu M. 
2. Referitor la disp. art. 45 alin. (1) lit. e) raportat la art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014  
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 1340/63/2020 de către 
Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Nicmih Construct 
Instal SRL – practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar de 299 lei (exclusiv TVA) și 
un onorariu de succes de 1% din sumele obținute din valorificarea bunurilor debitorului (exclusiv TVA).  
3. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat prin mail notificarea nr. 2988/17.09.2020 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Dolj în vederea efectuării mențiunii corespunzătoare. 
- a comunicat somația nr. 2817/08.09.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl. Moraru C. 
la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647570 cu conținut 
declarat nr. 2818/08.09.2020 – predată la destinatar; 
Prin somația nr. 2817/08.09.2020 lichidatorul judiciar a solicitat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Nicmih Construct Instal 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. Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel 
mai scurt timp posibil, toate disponibilitățile bănești aflate în averea debitorului. 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 documentelor 
contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești existente în averea debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
De asemenea, lichidatorul judiciar revenit la solicitările anterior menționate și a comunicat somația nr. 3038/21.09.2020 
către administratorul dl. Moraru C. la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire 
nr. VA39996586688 cu conținut declarat nr. 3039/21.09.2020;  
Administratorul dl. Moraru C. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat actele contabile și 
bunurile existente în averea debitorului Nicmih Construct Instal SRL. 
- a comunicat adresa nr. 2945/15.09.2020 către fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M., 
prin e-mail, la adresa ciicraiova@gmailcom, cât și prin poștă la adresa Craiova, str. Theodor Aman, nr. 2, bl. 73AP, sc. 
2, parter, ap. 2, jud. Dolj, cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996665498 cu conținut declarat nr. 
2816/08.09.2020.  
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Fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M. a comunicat prin e-mail în data de 23.09.2020 
următoare acte: Raport de activitate nr. 22/03.02.2020 (format word); Raport de activitate nr. 56/17.06.2020 (format 
word); Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Nicmih 
Construct Instal SRL (format word); Recipisă depunere situații financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; 
Balanța de verificare încheiată la data de 30.09.2019 (format pdf, nesemnată); Balanța de verificare încheiată la data de 
31.12.2018 (format pdf, nesemnată); Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 (format pdf, 
nesemnate). 
4. Referitor la identificarea bunurilor în averea debitorului 
Nefiindu-i predate documentele solicitate până la data prezentului raport de activitate atât de către administratorul 
Moraru C., subscrisa a procedat la cercetarea actelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, respectiv urmare 
obținerii accesului la dosarul electronic, a analizat actele și înscrisurile depuse la dosarul cauzei, reținându-se 
următoarele: 
- Conform balanței de verificare încheiată la data de 30.09.2019, la data de 30.09.2019 debitorul Nicmih Construct 
Instal SRL înregistrează următoarele active:  
• Mijloace de transport – 126.359,76 lei; 
• Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință – 14.250,27 lei; 
• Disponibilități bănești în casierie – 377.556,06 lei. 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 185093/18.09.2020 emisă de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliar Craiova, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile deținute de Nicmih Construct Instal SRL.  
Conform Adresei nr. 5266/26.05.2021 emisă de UAT Comuna Coșoveni, debitorul Nicmih Construct SRL nu figurează 
în prezent în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri impozabile.  
În perioada decembrie 2018-iunie 2019, debitorul Nicmih Construct Instal SRL a deținut în proprietate mijlocul de 
transport – autoturism marca Land Rover, an fabricație 1998, nr. de identificare SALLNABB7WA608299, capacitate 
cilindrică 1994 cmc, acesta fiind vândut în data de 03.06.2019 la prețul de 1.785 lei. 
Având în vedere mijloacele de transport, stocurile și disponibilitățile bănești înregistrate de debitor în balanța de 
verificare încheiată la data de 30.09.2019, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat somația nr. 3038/21.09.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996586688 cu conținut 
declarat nr. 3039/21.09.2020 – semnată de Moraru M.;   
- a comunicat somația nr. 3112/25.09.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647880 cu conținut 
declarat nr. 3113/25.09.2020 – semnată de asociatul Moraru C.;   
- a solicitat prin adresa nr. 2984/17.09.2020 către Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, comunicarea adresei de 
domiciliu/reședință actuale și datele de identificare ale administratorului Moraru C.; 
Conform Adresei nr. 126007/24.09.2020 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, administratorul 
Moraru C. figurează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu adresa de domiciliu actual în -.  
- a comunicat somația nr. 3556/20.10.2020 către administratorul debitorului Nicmih Construct Instal SRL dl Moraru C. 
la adresa actuală de domiciliu al acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. VA39996647950 cu 
conținut declarat nr. 3557/20.10.2020;  
- a comunicat adresa nr. 3133/28.09.2020 către fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M., 
prin e-mail, la adresa ciicraiova@gmailcom, prin care subscrisa a solicitat următoarele: „având în vedere faptul că, 
conform balanței de verificare încheiată la data de 30.09.2019, comunicată de către dumneavoastră subscrisei prin e-
mail, debitorul Nicmih Construct Instal SRL înregistrează la data de 30.09.2019 disponibilități bănești în casierie în 
valoare totală de 377.556,06 lei (sold final debitor cont 5311 Casa în lei), vă rugăm să comunicați dacă disponibilitățile 
bănești în valoarea de 377.556,06 lei au fost identificate, respectiv dacă, în calitate de lichidator judiciar provizoriu ați 
efectuat demersuri în vederea identificării acestor sume. De asemenea, vă rugăm respectuos să ne comunicați 
documentele contabile în baza cărora ați consemnat în Raportul întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 
publicat în BPI nr. 6051/02.04.2020 următoarele: „Analiza pozitiei financiare la data bilantului 

Indicator 31.12.2018 30.09.2019 
Disponibilități bănești ........ 18.556 lei 

Fostul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Triculescu M. nu a comunicat subscrisei documentele 
contabile ale debitorului aferente constatărilor făcute de către aceasta prin Raportul întocmit în temeiul art. 97 din Legea 
nr. 85/2014 publicat în BPI nr. 6051/02.04.2020, respectiv nu a oferit explicații cu privire la consemnarea în raport a 
unui sold al disponibilităților bănești din casieriea debitorului cu mult diminuat față de înregistratea din balanța de 
verificare încheiată la data de 30.09.2019. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 2983/17.09.2020 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 
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Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Nicmih Construct Instal SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Eximbank SA; Alpha Bank Romania; 
Banca Comercială Română; Vista Bank; Garanti Bank SA; Patria Bank SA; Idea Bank.  
Conform adresei nr. E28466/17.09.2020 comunicată de Libra Internet Bank SA, debitorul Nicmih Construct Instal SRL 
deține conturi la banca Libra Internet Bank SA, soldul acestora fiind 0,00 lei.   
5. Referitor la disp. art. 97 alin. (1) și art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, urmare analizei detaliate a documentelor contabile predate 
parțial subscrisei de către fostul lichidator judiciar, subscrisa a procedat la întocmirea Suplimentului la Raportul privind 
cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 3785/02.11.2020, care 
a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18544/03.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Supliment-la-raportul-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-
Legea-nr.-85-2014-privind-Nicmih-Construct-Instal-SRL.pdf.  
De asemenea conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, Suplimentul la Raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 3785/02.11.2020 a fost 
comunicat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.  
Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Nicmih Construct Instal SRL nr. 3785/02.11.2020, publicat în BPI nr. 18544/03.11.2020, se rețin următoarele cauze 
care au contribuit la apariția stării de insolvență a debitorului Nicmih Construct Instal SRL: 
- neținerea de către administratorul Moraru C. a contabilității societății Nicmih Construct Instal SRL, în conformitate cu 
normele legale, administratorul Moraru C. cauzând pierderea de informaţii contabile, prejudiciind astfel în mod vădit 
creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
- nepredarea de administratorul Moraru C. a actelor contabile lichidatorului judiciar – nu au putut fi identificate activele 
existente în patrimoniul societății; 
- sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Moraru C. a mijloacelor de transport în valoare de 
126.359,76 lei și stocurilor de natura obiectelor de inventar date în folosință – 14.250,27 lei din averea debitorului 
Nicmih Construct Instal SRL; 
- sustragerea de disponibilități bănești în valoare de 377.556,06 lei din averea debitorului de către administratorul 
Moraru C.; 
- utilizarea profitului societății Nicmih Construct SRL în vederea distribuirii de dividende către asociatul unic și 
administratorul Moraru C. în valoare de 359.000,00 lei; 
- manifestarea pasivității de către administratorul Moraru C. în achitarea datoriilor societății Nicmih Construct Instal 
SRL – conform Tabelului definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Nicmih Construct 
Instal SRL nr. 54/15.05.2020 publicat în BPI nr. 7430/18.05.2020, debitorul Nicmih Construct SRL înregistrează datorii 
la creditori în valoare totală de 75.663,36 lei. 
6. Referitor la recuperarea bunului mobil de către finanțatorul/creditorul Unicredit Leasing Corporation IFN SA 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 3800/03.11.2020 către creditorul Unicredit Leasing Corporation IFN SA, 
prin care a solicitat informații privind menținerea/rezilierea Contractului de Leasing financiar nr. 30202263 din data de 
23.04.2019 încheiat între Nicmih Construct Instal SRL,  cu  sediul social în Sat Coșoveni, Comuna Coșoveni, str. 22 
Decembrie 1989, nr. 53 A, jud. Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub 
numărul J16/17/2018, având cod unic de înregistrare 38658640 și Unicredit Leasing Corporation IFN SA, respectiv 
informații prin eventuala recuperare a bunurilor mobile ce constituie obiectul contractului de leasing.  
Din cuprinsul răspunsului nr. 12411/06.11.2020 comunicat de către Unicredit Leasing Corporation IFN SA, se rețin 
următoarele: 
- În data de 23.04.2019 între Unicredit Leasing Corporation IFN SA și debitorul Nicmih Construct Instal SRL prin 
administrator Morarul C. a fost încheiat Contractul de leasing financiar nr. 30202263 având ca obiect transmiterea 
dreptului de folosință asupra bunului mobil Skoda Superb Ambition 2.0 TDI Small Fleet. 
- Având în vedere că Unicredit Leasing Corporation IFN SA nu și-a manifestat intenția de menținere a contractului de 
leasing, conform art. 123 alin. (12) din Legea nr. 85/2014, contractul este de drept denunțat. 
- Bunul mobil nu a fost predat de către utilizatorul Nicmih Construct Instal SRL prin administrator Moraru C. către 
finanțatorul Unicredit Leasing Corporation IFN SA. 
- Unicredit Leasing Corporation IFN SA a solicitat predarea bunului mobil Skoda Superb Ambition 2.0 TDI Small Fleet 
în termen de 10 zile de la primirea răspunsului nr. 12411/06.11.2020.  
Având în vedere solicitarea de recuperare a bunului mobil de către finanțatorul Unicredit Leasing Corporation IFN SA, 
lichidatorul judiciar a transmis către acesta adresa nr. 3837/06.11.2020, prin care a comunicat următoarele aspecte: 
- având în vedere faptul că, administratorul dl. Moraru C. nu a predat lichidatorului judiciar bunurile din averea 
debitorului Nicmih Construct Instal SRL, respectiv nu a predat bunul mobil Skoda Superb Ambition 2.0 TDI Small 
Fleet, care constituie obiectul Contractului de leasing financiar nr. 30202263/23.04.2019, în vederea inventarierii 
acestuia conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, prin prezenta, vă comunicăm faptul că, subscrisa în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului Nicmih Construct Instal SRL, se află în imposibilitate de a vă preda bunului mobil 
Skoda Superb Ambition 2.0 TDI Small Fleet. 
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- Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea exprimării unei opinii cu 
privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de 
art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a) și b), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de 
art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, respectiv mandatarea creditorului majoritar în vederea formulării 
plângerii penale.  
Astfel, având în vedere faptul că, administratorul dl. Moraru C. nu a predat bunul mobil Skoda Superb Ambition 2.0 
TDI Small Fleet, care constituie obiectul Contractului de leasing financiar nr. 30202263/23.04.2019, în vederea 
inventarierii acestuia conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, este mai mult decât evident faptul că, 
administratorul Moraru C. a utilizat în interes personal bunul mobil Skoda Superb Ambition 2.0 TDI Small Fleet, 
aparținând finanțatorului Unicredit Leasing Corporation IFN SA, prin utilizarea creditelor persoanei juridice Nicmih 
Construct Instal SRL. 
7. Referitor la formularea plângerii penale împotriva administratorului Moraru C. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct Instal 
SRL în data de 18.11.2020, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
(2). Mandatarea creditorului majoritar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL din data de 18.11.2020, ora 
09:00, a fost publicat în BPI nr. 19181/11.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Nicmih-
Construct-Instal-SRL-in-data-de-18.11.2020.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct 
Instal SRL din data de 18.11.2020, ora 09:00, nr. 3892/11.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
19240/12.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/11/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Nicmih-
Construct-Instal-SRL-din-data-de-18.11.2020.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 3946/18.11.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih 
Construct Instal SRL din data de 18.11.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat voturi niciun creditor. Astfel, 
având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind comunicat 
niciun vot, președintele de ședință a constatat că Adunarea Generală a Creditorilor din data de 18.11.2020 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 3946/18.11.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL 
din data de 18.11.2020, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19732/19.11.2020 și afișat pe site-
ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-din-data-de-18.11.2020-ora-09.00.pdf.  
Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct 
Instal SRL în data de 26.11.2020, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL din data de 26.11.2020, ora 
11:00, a fost publicat în BPI nr. 19769/19.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Nicmih-Construct-
Instal-SRL-in-data-de-26.11.2020.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 4057/26.11.2020, președintele de ședință a constatat faptul că Adunarea Generală a 
Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 8,1457% din totalul creanțelor cu drept 
de vot înscrise în Tabelul definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Nicmih Construct Instal 
SRL nr. 54/15.05.2020 publicat în BPI nr. 7430/18.05.2020. 
Procesul-verbal nr. 4057/26.11.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL 
din data de 26.11.2020, ora 11:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20286/27.11.2020 și afișat pe site-
ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-din-data-de-26.11.2020.pdf.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 04.12.2020, ora 09:00, cu 
următoarea ordine de zi: 
„(1). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
(2). Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.” 
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL din data de 04.12.2020, ora 
09:00, a fost publicat în BPI nr. 20303/27.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Nicmih-Construct-
Instal-SRL-in-data-de-04.12.2020.pdf.  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct 
Instal SRL din data de 04.12.2020, ora 09:00, nr. 4063/26.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
20295/27.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/11/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-
Nicmih-Construct-Instal-SRL-din-04.12.2020.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL din data de 04.12.2020, ora 
09:00 au comunicat voturi următorii creditori: 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj – 
creditor ce deține un procent total de 91,8542% (creanța garantată – 11,8948% și creanță bugetară – 79,9594%) din 
totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 54/15.05.2020 publicat în BPI nr. 7430/18.05.2020, a comunicat vot prin fax în 
data de 03.12.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 4122/04.12.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Nicmih Construct 
Instal SRL din data de 04.12.2020, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 91,8542% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv rectificat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 54/15.05.2020 publicat în BPI nr. 
7430/18.05.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), 
Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat formularea plângerii penale împotriva dl. Moraru C. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 
și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
2. Cu o majoritate de 91,8542% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv rectificat de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Nicmih Construct Instal SRL nr. 54/15.05.2020 publicat în BPI nr. 
7430/18.05.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), 
Adunarea Generală a Creditorilor mandatează lichidatorul judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. 
Moraru C. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de 
art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
Procesul-verbal nr. 4122/04.12.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat BPI nr. 
20755/07.12.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-Nicmih-Construct-Instal-SRL-
din-data-de-04.12.2020.pdf. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Nicmih Construct Instal SRL din data de 
04.12.2020, lichidatorul judiciar a înaintat plângerea penală nr. 4205/09.12.2020 formulată împotriva administratorului 
Moraru C. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de 
art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, către 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. 
Conform Adresei nr. 287/VIII/1/2021 din data de 01.04.2021 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, plângerea 
penală nr. 4205/09.12.2020 formulată de debitorul Nicmih Construct Instal SRL prin lichidator judiciar împotriva 
numitului Moraru C. a fost înregistrată sub nr. 448/P/2020 și trimisă la data de 06.01.2021 la I.P.J. Dolj – Serviciul de 
Investigare a Criminalității Economice.  
Conform Adresei nr. 448/P/2020/RB din 08.04.2021 emisă de I.P.J. Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalității 
Economice, în dosarul nr. 448/P/2020 s-a dispus începerea urmării penale „in rem” cu privire la săvârșirea infracțiunilor 
prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a), art. 239 și art. 295 din 
Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019  
8. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere faptele săvârșite de către administratorul Moraru C., lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul 
Dolj cererea de antrenare a răspunderii administratorului Morarul C. formulată în temeiul disp. art. 169 alin. (1) lit. a), 
d) și e) din Legea nr. 85/2014, fiind constituit dosarul nr. 1340/63/2020/a1, având primul termen de judecată stabilit în 
data de 23.02.2021. 
La termenul de judecată din data de 23.02.2021, s-a dispus amânarea cauzei pentru data de 06.04.2021, în vederea 
citării pârâtului Moraru C. cu mențiunea de a depune întâmpinare. 
Prin Sentința nr. 149/2021 din data de 06.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1340/63/2020/a1 de către Tribunalul Dolj, 
Secția a II-a Civilă, judecătorul-sindic a dispus: Admite acțiunea formulată de lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, desemnată să administreze procedura insolvenței debitorului Nicmih Construct Instal SRL, împotriva pârâtului 
Moraru C.. Obligă pârâtul să suporte cu averea personală pasivul debitoarei în sumă de 75.663,36 lei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Sentința nr. 149/2021 din data de 06.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 
1340/63/2020/a1 de către Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, către creditorul majoritar Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dolj (prin e-mail la adresa ajfp.dolj@anaf.ro), în vederea punerii în executare.  
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9. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a întocmit următoarele rapoarte de activitate în cadrul procedurii 
simplificate de insolvență a debitorului Nicmih Construct Instal SRL 
- 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 Nicmih Construct Instal SRL nr. 3080/23.09.2020 
pentru termenul lunar din data de 25.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 15930/28.09.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-
activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-lunar-25.09.2020.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 Nicmih Construct Instal SRL nr. 3598/22.10.2020 
pentru termenul lunar din data de 25.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17955/26.10.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-
activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-lunar-25.10.2020.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 Nicmih Construct Instal SRL nr. 3941/17.11.2020 
pentru termenul de judecată din data de 25.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 19766/19.11.2020 
şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-
de-activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-fond-25.11.2020.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 Nicmih Construct Instal SRL nr. 4401/23.12.2020 
pentru termenul de judecată din data de 25.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 22025/28.12.2020 
şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-
de-activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-fond-25.12.2020.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 Nicmih Construct Instal SRL nr. 276/22.01.2021 
pentru termenul de judecată din data de 25.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 1513/27.01.2021 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raport-de-
activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-lunar-25.01.2021.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 Nicmih Construct Instal SRL nr. 658/24.02.2021 
pentru termenul de judecată din data de 09.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3729/01.03.2021 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-
activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-fond-09.03.2021.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 Nicmih Construct Instal SRL nr. 972/24.03.2021 
pentru termenul lunar din data de 25.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5477/26.03.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-lunar-25.03.2021.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 Nicmih Construct Instal SRL nr. 1385/22.04.2021 
pentru termenul lunar din data de 25.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7373/26.04.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-
activitate-SC-Nicmih-Construct-Instal-SRL-termen-lunar-25.04.2021.pdf.  
10. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor procedura simplificată de insolvență, sunt în 
cuantum de 61,30 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00008293 08.09.2020 7.72 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00008344 09.09.2020 7.32 lei comunicare adresă către C.I.I. Triculescu M. 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00008748 22.09.2020 7.32 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00009264 05.10.2020 7.72 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00009998 21.10.2020 7.72 lei comunicare somație către administrator Moraru C. 
6 C. N. Poșta Română S.A. DIV00010844 11.11.2020 12.80 lei comunicare cerere de chemare în judecată la Tribunalul Dolj 

6 C. N. Poșta Română S.A. DIV00012284 15.12.2020 10.70 lei 
comunicare plangere penală formulată împotriva Moraru C. 

către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură  
61.30 lei 

11.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Conform dispozițiilor Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 
1340/63/2020 de către Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, onorariul lichidatorului judiciar constă din: un onorariu 
lunar de 299 lei (exclusiv TVA) și un onorariu de succes de 1%  din sumele obținute din valorificarea bunurilor 
debitorului (exclusiv TVA). 
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Onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 02.09.2020 – 15.06.2021 este în valoare de 3.344,52 lei (inclusiv 
TVA), calculat astfel: 299 lei (exclusiv TVA) * 9 luni + 12 zile * 9,96 lei (exclusiv TVA), neachitat până la data 
întocmirii prezentului raport. 
12. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare Nicmih Construct Instal SRL nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate 
și nu sunt fonduri de distribuit în cadrul prezentei proceduri de faliment,  în conformitate cu prevederile art. 174 din 
Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii simplificate de 
insolvență a debitorului Nicmih Construct Instal SRL, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL în valoare de 3.344,52 lei (inclusiv TVA) conform dispozițiilor Încheierii de ședință a 
Camerei de consiliu din data de 02.09.2020 și plata sumei de 61,30 lei reprezentând sume avansate de către lichidatorul 
judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru plata cheltuielilor din cadrul procedurii simplificate de insolvență. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


