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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 2489 Data emiterii: 13.07.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1717/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Tibo Phoenix SRL, cod de identificare fiscală: 35134790; Sediul social: Târgoviște, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 13 A, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/725/2015. 
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 Tibo Phoenix SRL, 
conform Încheierii de ședință din camera de consiliu din data de 22.07.2020 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1717/120/2020, 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 Tibo Phoenix 
SRL, 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 simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Tibo Phoenix SRL 
Număr dosar 1717/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Tibo Phoenix 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 insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Tibo Phoenix SRL nr. 2201/22.06.2021 
pentru termenul de judecată din data de 28.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 11064/23.06.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-SC-Tibo-Phoenix-SRL-termen-fond-28.06.2021.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea de ședință publică din data de 28.06.2021, judecătorul-sindic a dispus: „Se acordă termen la data de 
25.10.2021, în vederea continuării procedurii insolvenţei debitoarea Tibo Phoenix SRL, sens în care se va pune în 
vedere lichidatorului judiciar: [...] 
- să depună la dosar inventarul bunurilor aparţinând debitoarei; [...].” 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2491/13.08.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitoarei, întrucât administratorul Boban C. nu a prezentat bunurile din averea debitorului 
lichidatorului judiciar în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 (procesul-verbal nr. 
2491/13.08.2020 a fost anexat raportului de activitate nr. 3460/13.10.2020 depus la dosarul cauzei). 
Având în vedere faptul că, în urma demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar, nu a fost identificat niciun bun 
în averea debitorului Tibo Phoenix SRL, inventarul se încheie pe baza comunicărilor scrise transmise de autoritățile 
relevante. 
Conform adresei nr. 17572/21.05.2020 emisă de Primăria Municipiului Târgoviște, depusă la dosarul cauzei, societatea 
Tibo Phoenix SRL figurează cu următoarele bunuri impozabile declarate: 
- Autoutilitară Ford Transit capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0NXXTTFN7T52130, serie motor 7T52130; 
- Autoturism Opel Astra capacitatea cilindrică 1686 cmc, serie șasiu W0L0AHL3555093649 (adresă depusă la dosarul 
cauzei). 
Conform adresei nr. 66691/11.08.2020 emisă de O.C.P.I. Dâmbovița, debitorul Tibo Phoenix SRL nu a fost și nu este 
înregistrată cu bunuri mobile în evidențele de carte funciară ale județului Dâmbovița (adresă depusă la dosarul cauzei). 
Conform adresei nr. 36706/12.08.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Dâmbovița, debitorul Tibo Phoenix SRL figurează 
doar cu următorul autovehicul: Autoutilitară Ford Transit  FNC6 JXFAFCA, nr. înmatriculare DB 10 RFM, an 
fabricație 2007, data înmatriculării 26.10.2016, capacitatea cilindrică 2402 cmc, serie șasiu WF0NXXTTFN7T52130, 
serie motor 7T52130 (adresă depusă la dosarul cauzei). 
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii fostului administrator Minea G. F. și a 
administratorului Boban C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014, către Tribunalul 
Dâmbovița. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1717/120/2020/a1 având primul termen de judecată stabilit în data de 01.02.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 01.02.2021, judecătorul-sindic a pus în vedere reclamantului, prin citaţie, să facă 
dovada demersurilor întreprinse pentru a afla noile adrese de domiciliu ale pârâţilor, în vederea legalei citări a acestora, 
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conform prevederilor art 194 lit a C.pr.civ şi art 166 C.pr.civ, sub sancţiunea suspendării prezentei cauze conform art 
242 C.pr.civ, raportat la art 342 din Legea 85/2014. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 22.03.2021. 
Menționăm faptul că, prin Adresa nr. 125836/31.08.2020 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, au 
fost comunicate următoarele date de identificare: 
- Boban C., CNP -; 
- Minea G. F., CNP -.  
Lichidatorul judiciar a luat act de obligația stabilită în sarcina acestuia prin Încheierea de ședință din data de 01.02.2021 
și a comunicat către Direcția pentru Evidența Persoanelor Cererea nr. 506/15.02.2021 însoțină de toate documentele 
justificative și de taxa de furnizare date în valoare de 2 lei, prin care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu 
actuală/reședință și datele de identificare a pârâților Boban C. și Minea G. F..  
Conform dispozițiilor judecătorului-sindic, lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 1717/120/2020/a1 Adresa nr. 
124386/23.03.2021 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara prin Biroul Actualizări Verificări Furnizări 
Date, conform căreia, pârâții figurează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu următoarele date: 
• Boban C., CNP -; 
• Minea G. F., CNP -. 
Prin Încheieriea de ședință din data de 26.04.2021, judecătorul-sindic a dispus: 
„Ia act de rezultatul demersurilor întreprinse de reclamant pentru aflarea domiciilor pârâților, demersuri ce au rămas 
fără rezultat. 
Citarea prin publicitate a pârâților, respectiv pe portalul instanței de judecată, la ușa instanței de judecată, la ultimul 
domiciliu cunosctu al acestora și printr-un ziar de largă circulație. 
Pune în vedere reclamantului să asigure citarea pârâților printr-un ziar de largă circulație, urmând a depune la dosar 
dovada îndeplinirii obligației, cu mențiunea că procedura se va considera îndeplinită conform art. 167 alin. (4) C.pr.civ. 
Desemnează, prin tragere la sorți, curator special pentru pârâți în persoana doamnei avocat Găină D. – nr. 10 din lista 
comunicată de Baroul Dâmbovița, având dreptul la o remunerație provizorie în cuantum de 1500 lei pentru fiecare 
dintre pârâți. 
Emite adresă către Baroul Dâmbovița pentru a i se aduce la cunoștință desemnarea doamnei avocat Găină D. în calitate 
de curator special al pârâților. 
Citează pârâții, prin curator special Găină D., cu adresa de comunicare a actelor în [...], cu un exemplar al cererii de 
chemare în judecată și cu mențiunea de a formula întâmpinare. 
Amână judecata cauzei și acordă termen la data de 28.06.2021, pentru când se vor cita părțile”. 
În conformitate cu dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 26.04.2021 
comunicată subscrisei prin poștă în data de 12.05.2021, lichidatorul judiciar a trimis spre publicare în ziarul de largă 
circulație „Național” din data de 17.05.2021, următoarea citație: 
„Numitul Boban C., cu ultimul domiciliu în - și numita Minea G. F., cu ultimul domiciliu în -, în calitate de pârâți, în 
proces cu Tibo Phoenix SRL – în faliment (CUI 35134790, J15/725/2015), prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență, în calitate de reclamant, în dosarul nr. 1717/120/2020/a1, aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, sunt chemați în această instanţă, în ziua de 28.06.2021, ora 9:00, sala 4 
comercial, Completul Sindic - S12, având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă în temeiul art. 
169 Legea 85/2014 (cu mențiunea de a formula întâmpinare). 
În caz de neprezentare a părţilor, judecata se va face în lipsă, conform art. 223 CPC.”, conform disp. art. 167 alin. (1) 
Cod de procedură civilă. 
Pârâtul Boban C. prin curator special Găină D. și pârâta Minea G. F. prin curator special Găină D. au formulat 
întâmpinări la cererea de chemare în judecată formulată de debitor prin lichidatorul judiciar. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 1717/120/2020/a1 Răspuns la întâmpinarea formulată de pârâtul Boban C. 
prin curator special Av. Gaina D. și întâmpinarea formulată de pârâta Minea G. F. prin curator special Av. Gaina D., 
prin intermediul căruia solicităm, în mod respectuos, Onoratei Instanțe să dispună: 
- Admiterea cererii de chemare în judecată și obligarea în solidar a pârâților Boban C. și Minea G. F. la plata către 
debitorul Tibo Phoenix SRL a sumei de 797.430,54 lei reprezentând pasivul societăţii; 
- Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Prin Încheierea de ședință din data de 28.06.2021, judecătorul-sindic a dispus:  
„În baza art 442 C.pr.civ îndreaptă omisiunea din cuprinsul Încheierii de şedinţă din data de 26.04.2021, şi dispune, în 
baza art 48 şi 49 din OUG 80/2013, ca sumele cuvenite cu titlul de remuneraţie pentru curatorul special, stabilite prin 
acea încheiere, să fie avansate din bugetul statului, urmând a fi puse în sarcina de plată a persoanei care va pierde 
prezentul ligitiu.  
Respinge ca neîntemeiată excepţia lispei calităţii procesuale pasive invocată prin întâmpinare de pârâta Minea G. F., 
prin curator special. Încuviinţează administrarea în cauză a probei cu înscrisuri.  
Din oficiu, ordonă efectuarea în cauză a unei expertize în specialitatea contabilitate-fiscalitate. Stabileşte drept obiectiv 
ale expertizei: identificarea, pe baza actelor de la dosar, dacă pârâţii au săvârşit vreuna din fapte prevăzute de art 169 
alin 1 lit a, c, d şi e din Legea 85/2014.  
Desemnează, prin tragere la sorţi, expertul în specialitatea contabilitate-fiscalitate, ce deţine şi calitatea de lichidator 
judiciar- Gîju G. C..  
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Fixează onorariu provizoriu pentru expert în cuantum de 2000 lei, în sarcina de plată a reclamantului, onorariu de expert 
ce va fi achitat potrivit art 39 din Legea 85/2014.  
Pune în vedere reclamantului să achite onorariul de expert şi să facă dovada achitării acestuia, prin depunerea chitanţei 
de plată la dosarul cauzei, sub sancţiunea decăderii prin probă conform art. 262 alin 3 C.pr.civ, adresa către expert 
urmând a fi emisă după depunerea la dosar a dovezii de achitare a onorariului de expert.  
Amâna judecata cauzei şi acordă termen la data de 27.09.2021, pentru când se va cita reclamantul, pârâţii având termen 
în cunoştinţă conform art 229 C.pr.civ.” 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a insolvenței debitorului Tibo 
Phoenix SRL sunt în cuantum de 131,23 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007111 31.07.2020 7.32 lei comunicare notificare și somație 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00007112 31.07.2020 7.32 lei comunicare adresă către Chindia SPRL 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00007113 31.07.2020 7.32 lei comunicare notificare către debitor 

4 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
1356197 31.07.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații 
nr. 1356197/31.07.2020 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00007505 13.08.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Boban C. 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00008982 18.08.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Boban C. 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00009656 14.10.2020 16.00 lei 
comunicare somație către administratorul Boban C. și către 

fostul administrator Minea G. F. 

8 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00011092 17.11.2020 16.10 lei 

depunere cerere de antrenare Boban C. și Minea G. F. (3 
exemplare) 

9 
Municipiul Timișoara (Direcția 

de Evidență a Persoanelor 
Timișoara) 7 15.02.2021 1,00 lei 

Taxă furnizare date – solicitare comunicare adrese de 
domiciliu actuale ale pârâților 

10 
Municipiul Timișoara (Direcția 

de Evidență a Persoanelor 
Timișoara) 6 15.02.2021 1,00 lei 

Taxă furnizare date – solicitare comunicare adrese de 
domiciliu actuale ale pârâților 

11 
SC Olimpiq Medial SRL PBL 25346 17.05.2021 40.53 lei 

Comunicare citație pârâți în dosarul nr. 1717/120/2020/a1 
în ziarul de largă circulație Național din data de 17.05.2021 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 
simplificată de insolvență 

131,23 
lei 

5. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar  
Conform Încheierii de ședință din camera de consiliu din data de 22.07.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, 
Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1717/120/2020, onorariul lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului este:  
• un onorariu lunar de 300 lei + TVA; 
• un onorariu de succes de 2% + TVA din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar datorat pentru perioada 22.07.2020 – 22.07.2021 este în valoare totală de 4.284,00 lei 
inclusiv TVA, calcultat astfel: 300 lei + TVA * 12 luni. 
6. 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 Tibo Phoenix SRL, soluționarea dosarului nr. 1717/120/2020/a1 
având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii fostului administrator Minea G. F. și a administratorului Boban C. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute 
de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


