
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 2610 Din data de 21.07.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1664/88/2019; Tribunal Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și 
Fiscal.; Judecător sindic: Izabela Stoian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tulcea, Str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127. 
3. Debitor: Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, cod de identificare fiscală: 13386583; 
Sediul social: Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 16, jud. Tulcea; înregistrată în Registrul Special Asociații al Judecătoriei 
Tulcea la nr. 19/15.12.2008. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Asociaţia Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, numit prin Sentința civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de 
Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, în temeiul art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Asociaţia 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

privind debitorul Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti 
Număr dosar 1664/88/2019, Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic Izabela Stoian  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nr. 
2136/16.06.2021 întocmit pentru termenul de judecată din data de 25.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 10942/22.06.2021 (extras BPI depus la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-AVPS-Delta-Club-Bucuresti-termen-
fond-25.06.2021.pdf.  
2. Referitor la art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul cu privire la efectuarea inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 
151 din Legea nr. 85/2014 în data de 16.04.2021, la ora 12:00, la sediul debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1271/16.04.2021, lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti (dovadă 
anexată raportului de activitate nr. 1368/22.04.2021 depus la dosarul cauzei). 
Conform adresei nr. 105523/CD/15.01.2021 emisă de Municipiul Tulcea prin Direcția Economică Serviciul Impozite și 
Taxe, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu figurează în evidențele fiscale 
ale Primăriei Municipiului Tulcea cu bunuri impozabile.  
Conform Adresei nr. 31/RP/13.01.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere Și 
Înmatriculări A Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Tulcea, potrivit datelor din Registrul național de 
evidență a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti figurează înregistrată cu auto marca ARO, serie șasiu UU3AT0AB3Y1072971, 
înmatriculată cu nr. B96DEL/05.06.2002. Înamtricularea s-a efectuat de către S.P.C.R.P.C.I.V. București la solicitarea 
proprietarului în baza HJ nr. 19/2002. Ulterior pentru vehiculul în cauză nu s-a solicitat eliberarea unui alt certificat de 
înmatriculare ca urmare a modificării adresei proprietarului. Nu au fost identificate niciun autovehicul 
înmatriculat/radiat în România după CUI 13386583.  
Conform adresei nr. 70/20.01.2021 emisă de Primăria Comunei Maliuc, debitorul Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor 
Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu figurează și nici nu a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei 
Comunei Maliuc cu bunuri impozabile.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 1058/08.01.2021 emis de Biroul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară Tulcea, debitorul Asociaţia 
Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti nu figurează înregistrată cu bunuri imobile pe raza județului 
Tulcea.  
3. Referitor la dosarul nr. 1664/88/2019/a1 
La data de 27.04.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de înscriere a creanței în tabelul suplimentar 
formulată de Garda Forestieră Focșani, cu sediul în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 5, jud. Vrancea, CUI 
16435869 prin care a solicitat înscrierea acesteia în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Asociația Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti cu suma de 3.908,72 lei. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de Garda Forestieră Focșani,  



Creanța în valoare de 3.908,72 lei nu reprezintă o creanță fiscală, respectiv termenul prescripției creanței fiind de 3 ani 
conform disp. art. 2517 Cod Civil. 
Având în vedere data scadențelor facturilor fiscale, respectiv 28.12.2015 și 19.05.2016, lichidatorul judiciar constată 
faptul că, la data deschiderii procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Asociația Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Delta Club București – 22.05.2020, creanța creditorul Garda Forestieră Focșani în valoare de 3.908,72 lei este 
prescrisă. 
Având în vedere toate aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar a respins cererea de admitere a creanței în 
valoare de 3.908,72 lei formulată de creditorul Garda Forestieră Focșani. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1852/27.05.2021 
către Garda Forestieră Focșani (prin e-mail la adresa gardaforestiera.focsani@gmail.com), cu privire la respingerea 
creanței solicitate (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
În temeiul art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit 
Raportul de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Garda Forestieră Focșani, nr. 1850/27.05.2021, 
acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9678/02.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-de-verificare-a-creantei-formulata-de-
Garda-Forestiera-Focsani.pdf (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Creditorul Garda Forestieră Focșani a formulat contestație prin care a solicitat lichidatorului judiciar să revină asupra 
considerentelor în baza cărora a fost respinsă creanța solicitată în valoare de 3.908,72 lei, respectiv admiterea cererii de 
admitere a creanței. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1664/88/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, Secția Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, având primul termen de judecată stabilit în data de 24.09.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare cu privire la Contestația formulată de Garda Forestieră Focșani, prin 
intermediul căreia, solicităm respectuos Onoratei Instanţe să dispună: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm excepția tardivității formulării contestației de către Garda Forestieră 
Focșani, solicitând respingerea contestaței ca fiind tardiv formulată,  
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm inadmisibilitatea contestaţiei, solicitând a fi respinsă ca inadmisibilă, 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației ca fiind neîntemeiată. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 154,67 lei, 
astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA Descriere 
1 C.N. Poşta Română SA DIV000011347 23.11.2020 7.32 lei comunicare notificare către debitor 
2 C.N. Poşta Română SA DIV00001557 15.02.2021 7.10 lei comunicare somație către președintele asociației 

3 
Trezoreria Municipiului 

Timișoara 11 23.03.2021 8.00 lei 

Taxă furnizare date de Direcția de Evidență a 
Persoanelor Timișoara – comunicare adrese de 
domiciliu și date de identificare reprezentanți 

debitori 

4 SC Olimpiq Media SRL PBL 24395 30.03.2021 54.15 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment în 

ziarul Național din data de 30.03.2021 

5 C.N. Poşta Română SA DIV000030105 29.03.2021 7.10 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment 

către debitor 

6 C.N. Poşta Română SA DIV000030106 29.03.2021 7.10 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment 

către A.J.F.P. Tulcea 

7 C.N. Poşta Română SA DIV000030107 29.03.2021 7.10 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment 

către directorul asociației 

8 C. N. Poșta Română S.A. DIV00003943 21.04.2021 56.80 lei 
comunicare somații către reprezentanții organelor de 

conducere ale asociației 
Total sume avansate de către administratorul/lichidatorul 

judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 154.67 lei 

5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Prin Încheierea de ședință din data de 13.11.2020 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, judecătorul-sindic a confirmat în calitate de administrator judiciar 
al debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, pe subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, desemnat prin Decizia nr. 17/30.06.2020 privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării 
practicienilor în procedura de insolvență, cu un onorariu lunar de 298 lei exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% 
din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 13.11.2020 – 12.03.2021 este în valoare de 1.418,48 lei (298 lei * 
TVA * 4 luni) – neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
Confort Sentinței civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, onorariul lichidatorului judiciar constă din: onorariul lunar de 298 
lei, exclusiv TVA si un procent de 1%, exclusiv TVA, din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea 
debitoarei şi din recuperarea de creanţe.  
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 12.03.2021 – 12.07.2021 este în valoare de 1.418,48 lei (298 lei * TVA 
* 4 luni) – neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Solicităm respectuos Onoratului Tribunal, acordarea unui nou termen de judecată în vederea înaintării cererii de 
antrenare a răspunderii organelor de conducere ale asociației în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și 



îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014.Lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


