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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 
Nr. 2589 Data emiterii: 20.07.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Marian Lilea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Rulff Conterus SRL, cod de identificare fiscală: RO 38583734; Sediul social: orașul Moreni, str. 
Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/1600/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC Rulff Conterus SRL, 
numit prin Încheierea de ședință din data de 13.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 6927/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios 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 generală de 
insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rulff Conterus SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rulff Conterus SRL 
Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
Judecător-sindic: Marian Lilea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rulff Conterus SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rulff Conterus SRL nr. 2179/18.06.2021, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 21.06.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11009/22.06.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-SC-Rulff-Conterus-SRL-termen-lunar-21.06.2021.pdf. 
2. Referitor la situația financiară a debitorului 
Administratorul judiciar a comunicat către fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență 
Cușai Karin M., Adresa nr. 2126/16.06.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a 
următoarelor documente cu privire la debitorul Rulff Conterus SRL: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Rulff Conterus SRL, 
din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar provizoriu; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC Rulff Conterus SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate administrator 
judiciar provizoriu în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Având în vedere faptul că, fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Cușai Karin M. nu a 
răspuns, administratorul judiciar a revenit la solicitările comunicate prin adresa nr. 2126/16.06.2021 și a trimis prin e-
mail adresa nr. 2616/21.07.2021 prin care a solicitat actele și informațiile anterior menționate.  
Până la data prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar nu a răspuns solicitărilor subscrisei, respectiv 
nu a predat actele de procedură aferente debitorului Rulff Conterus SRL. 
Administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență 
împotriva debitorului SC Rulff Conterus SRL nr. 2125/16.06.2021 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 
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SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista 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 Rulff 
Conterus SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania SA; Banca Comercială Română 
SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Libra Internet Bank SA; Patria Bank SA.  
Administratorul judiciar a comunicat adresa nr. 2176/18.06.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Dâmbovița prin care a solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Rulff Conterus SRL figurează în prezent sau a 
figurat în perioada 2017 – 2021 în evidențele O.C.P.I. Dâmbovița cu bunuri imobile.  
Administratorul judiciar a comunicat adresa nr. 2176/18.06.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Dâmbovița prin care a solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Rulff Conterus SRL figurează în prezent sau a 
figurat în perioada 2017 – 2021 în evidențele O.C.P.I. Dâmbovița cu bunuri imobile (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Conform Certificatului nr. 72000/22.06.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, debitorul 
Rulff Conterus SRL nu a fost și nu este înregistrată cu bunuri imobile în evidențele de carte funciară ale județului 
Dâmbovița.  
Administratorul judiciar a comunicat adresa nr. 2177/18.06.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița prin care a solicitat 
comunicarea dacă societatea debitoare Rulff Conterus SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2017 – 2021 în 
evidențele SPC-Regim Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule (dovezi depuse la 
dosarul cauzei). 
Până în prezent, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul 
Instituției Prefectului Județului Dâmbovița nu a comunicat un răspuns la adresa nr. 2177/18.06.2021. 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat adresa nr. 2175/18.06.2021 către Primăria Municipiului Moreni prin 
care a solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Rulff Conterus SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 
2017 – 2021 în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Moreni cu bunuri impozabile (dovezi depuse la dosarul 
cauzei). 
Conform Adresei nr. E1236/22.06.2021 emisă de Primăria Municipiului Moreni, debitorul Rulff Conterus SRL nu 
figurează și nu a figurat în perioada 2017-2021 în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile sau imobile.  
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva debitorului Rulff Conterus SRL nr. 2225/16.04.2021 publicat 
în BPI nr. 6905/19.04.2021, masa credală a debitorului este în valoare totală de 538.442,04 lei, din care creanța 
creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița în valoare de 523.189 lei. 
În perioada 2018-2020, debitorul Rulff Conterus SRL prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Total active imobilizate 0 lei 33.882 lei 0 lei 
Total active circulante, din care: 112.475 lei 655.965 lei 38.380 lei 
- stocuri 0 lei 15.915 lei 4.315 lei 
- creanţe 0 lei 36.9831 lei 26.853 lei 
- casa şi conturi la bănci 112.475 lei 270.219 lei 7.212 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 0 lei 0 lei 
Total Activ 112.475 lei 689.847 lei 38.380 lei 

Total capitaluri proprii 
55.517 lei 365.899 lei 

-428.475 lei  
capitaluri 

proprii negative 
Total datorii 56.958 lei 323.948 lei 466.855 lei 
Total Pasiv 112.475 lei 689.847 lei 38.380 lei 

 
Denumire indicatori 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Cifra de afaceri netă 159.975 lei 691.325 lei 563.228 lei 
Venituri totale 159.975 lei 691.325 lei 580.035 lei 
Cheltuieli totale 99.859 lei 368.438 lei 1.003.320 lei 
Profitul sau pierderea brută 

60.116 lei 322.887 lei 
- 423.285 lei 

pierdere 
Rezultatul net al exerciţiului 

55.317 lei 310.382 lei 
- 428.765 lei 

pierdere 

Prin urmare, societatea Rulff Conterus SRL nu deține resursele materiale în vederea continuării desfășurării activității 
economice, respectiv se află în imposibilitate de a asigura achitarea datoriilor acesteia prin implementarea unui plan de 
reorganizare viabil. 
Administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 2266/25.06.2021 către administratorul dl. Rusu Gh. C. (comunicată la 
adresa de domiciliu prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39863551761) prin care a 
solicitat predarea tuturor documentelor financiar-contabile ale debitorului, listei plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. 
(1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; listei întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu 
precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a cocontractanților; listei cuprinzând numele și 
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adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, respectiv a tuturor 
bunurilor din averea debitorului, în vederea inventarierii acestora.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul dl. Rusu Gh. C. nu a răspuns solicitărilor 
comunicate de administratorul judiciar. 
3. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Onorariul administratorului judiciar constă din: un onorariu lunar de 300 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 
2% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Pentru perioada 13.05.2021 – 13.07.2021 onorariul administratorului judiciar este în valoare de 714,00 lei (inclusiv 
TVA), neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere următoarele considerente: 
- debitorul Rulff Conterus SRLnu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi de a propune un plan de reorganizare în 
vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei; 
- Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL nr. 2225/16.04.2021 a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6905 din data de 19.04.2021; 
- Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul nu a  propus un plan de reorganizare în termen de 
30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe; 
- Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăție 
nu a propus un plan de reorganizare a activității debitorului Rulff Conterus SRL, 
solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună: 
- Intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Rulff Conterus SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) 
din Legea nr. 85/2014; 
- Confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului Rulff Conterus, pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL, 
cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 
31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G. și confirmarea onorariului pentru 
întreaga procedura generală de insolvență și de faliment, constând în onorariul fix lunar de 300 lei (exclusiv TVA) și un 
onorariul de succes de 2% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor. 
De asemenea, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, acordarea unui nou termen de judecată în vederea identificării 
actelor contabile ale debitorului, inventarierea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor 
administratorului judiciar prevăzute de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


