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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 2558 Data emiterii: 16.07.2021 

11. Date privind dosarul: Număr dosar 2177/115/2020; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Grand Industry SRL, cod de identificare fiscală: 25166565; Sediul social: Globu Craiovei, nr. 223, 
comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/103/2009. 
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 Grand Industry SRL, 
conform Sentinței civile nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal,  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 
simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Grand Industry SRL, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Grand Industry SRL 
Număr dosar 2177/115/2020; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Roiescu Claudia 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Grand Industry SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
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 Grand Industry SRL nr. 2168/18.06.2021, pentru 
termenul lunar din data de 18.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 10958/22.06.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-
activitate-SC-Grand-Industry-SRL-termen-lunar-18.06.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Grand Industry SRL 
se rețin următoarele cauze care au determinat apariția stării de insolvență:  
• neținerea de către administratorul Datcu R. G. a contabilității societății Grand Industry SRL, în conformitate cu 
normele legale, administratorul Datcu R. G. cauzând pierderea de informaţii contabile, respecitv evidenţa clară a 
debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în vederea recuperării creanţelor datorate, 
prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
• nepredarea de administratorul Datcu R. G. a actelor contabile lichidatorului judiciar – nu au putut fi identificate 
activele existente în patrimoniul societății; 
• sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Datcu R. G. a bunurilor și disponibilităților bănești din 
averea debitorului Grand Industry SRL; 
• manifestarea pasivității de către administratorul Datcu R. G. în achitarea datoriilor societății Grand Industry SRL – 
debitorul datorii la bugetul general consolidat al statului în valoare de 523.172 lei și datorii la creditorul Regia Națională 
a Pădurilor – Romsilva – Direcția Silvică Caraș-Severin în valoare de 54.214,40 lei; 
• diminuarea fluxurilor de disponibilităţi bănești; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Datcu R. G. în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2177/115/2020/a1 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 10.08.2021. 
3. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  
Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum 
de 125,29 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 24036 11.03.2021 55.69 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență în ziarul Național din data de 11.03.2021 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00002532 12.03.2021 46.80 lei 
comunicare notificări privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență către debitor, asociați și creditori 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00004321 04.05.2021 8.20 lei comunicare somație către administratorul Datcu R. G. 
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4 
C. N. Poșta Română 

S.A. 
DIV00005110 26.05.2021 14.60 lei Comunicare cerere de chemare în judecată la Tribunalul Caraș-

Severin 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
125.29 lei 

4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Procesului-verbal nr. 1364/22.04.2021 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.04.2021, ora 09:00 
publicat în BPI nr. 7299/23.04.2021, retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv 
TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Grand Industry SRL, în cazul onorariului fix și 
procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA) – neachitată până în 
prezent. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Grand Industry SRL, soluționării dosarului nr. 2177/115/2020/a1 
având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Datcu R. G. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. 
a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 
85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


