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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 2552 Din data de 16.07.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 600/30/2020; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etaj I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC Dab – IT Computers SRL, cod de identificare fiscală: 31965923; Sediul social: sat. Dumbrăvița, com. 
Dumbrăvița, str. Centura de Est, nr. 30, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1706/2013. 
3.2. Administrator special 
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 Dab – IT Computers SRL, 
conform Încheierii civile nr. 71 din data 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, 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, 
pentru debitorul SC Dab – IT Computers SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) 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, pentru debitorul SC Dab – IT Computers SRL 
Număr dosar 600/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Casiana Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Dab – IT Computers SRL 
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 SC Dab-IT Computers SRL nr. 2130/16.06.2021 pentru termenul lunar 
din data de 16.06.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11146/24.06.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-
privind-debitorul-Dab-IT-Computers-SRL-termen-lunar-iunie.pdf.  
2. Referitor la identificarea evidențelor contabile  
Urmare numeroaselor solicitări comunicate de către lichidatorul judiciar, reprezentantul convențional al 
administratorului dl. Antal I. G. – Cabinet de Avocat Marinescu V. a predat parțial lichidatorului judiciar pe suport 
electronic (stick memorie) documentele financiar-contabile ale debitorului, conform Procesului-verbal din data de 
22.04.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a identificat următoarele documente financiar-contabile salvate pe stick-ul memorie predat de 
reprezentantul convențional al administratorului statutar: 
- balanțele de verificare aferente perioadei decembrie 2018 – decembrie 2020; (acestea nefiind semnate nici de către 
administratorul Antal I. G. și nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Situație clienți aferentă perioadei 01.01.2021-31.01.2021; (nefiind semnată nici de către administratorul Antal I. G. și 
nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Fișa contului 5121 Conturi la bancă în lei aferentă perioadei 16.07.2020 – 28.01.2021 (nefiind semnată nici de către 
administratorul Antal I. G. și nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Fișa contului 5311 Casa în lei aferentă perioadei 16.07.2020 – 28.01.2021 (nefiind semnată nici de către 
administratorul Antal I. G. și nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Situație furnizori aferentă perioadei 01.01.2021 - 31.01.2021 (nefiind semnată nici de către administratorul Antal I. G. 
și nici de către persoana care le-a întocmit); 
- Lista de inventar emisă la data de 30.09.2020 – semnată de administratorul Antal G. I. și de către contabil Stefu C.; 
- Registru Jurnal aferent perioadei 01.01.2020 – 30.11.2020 (nefiind semnat nici de către administratorul Antal I. G. și 
nici de către persoana care le-a întocmit). 
Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 1545/07.05.2201, administratorul Antal I. G. a predat lichidatorului 
judiciar următoarele înscrisuri privind evidența operativ contabila a debitoarei SC DAB-IT Computers SRL:  
- cutie acte contabile pentru perioada ianuarie 2017 – aprilie 2017; 
- cutie acte contabile pentru perioada iulie 2018 – octombrie 2018; 
- cutie acte contabile pentru perioada mai 2016 – august 2016; 
- cutie acte contabile pentru perioada septembrie 2016 – decembrie 2016; 
- cutie acte contabile pentru perioada septembrie 2017 – decembrie 2017; 
- cutie acte contabile pentru perioada mai 2017 – august 2017; 
- cutie foi de parcurs pentru perioada 2013 -2017; 
- cutie acte contabile pentru perioada aprilie 2018 – iunie 2018; 
- cutie acte contabile pentru perioada ianuarie 2018 – martie 2018; 
- cutie acte contabile pentru perioada august 2013 – noiembrie 2013; 
- cutie acte contabile pentru perioada septembrie 2014; 
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- cutie acte contabile pentru perioada noiembrie 2018 – decembrie 2018; 
- cutie acte contabile pentru perioada iulie 2014 – august 2014 și declarații fiscale pentru perioada 2013-2015; 
- cutie acte contabile pentru perioada mai 2015 – august 2015; 
- cutie acte contabile pentru perioada septembrie 2014 – noiembrie 2014; 
- cutie acte contabile pentru perioada septembrie 2015 – decembrie 2015; 
- cutie acte contabile pentru perioada ianuarie 2015 – aprilie 2015; 
- cutie acte contabile pentru perioada ianuarie 2014 – iunie 2014; 
- cutie acte contabile pentru perioada ianuarie 2016 – aprilie 2016; 
- bibliorafte acte contabile pentru perioada ianuarie 2019, februarie 2019, august 2019; 
- state de plată aferente perioadei 2015-2018; 
- biblioraft acte contabile perioada ianuarie 2020; 
- bibliorafte acte contabile pentru perioada martie 2019 – septembrie 2019; 
- declarații fiscale pentru perioada 2015-2016; 2017-2018; 2014; 
- situații financiare anuale pentru perioada 2014-2017; 
- contracte creditare pentru perioada 2013-2017; 
- contracte de muncă, pontaje pentru perioada 2013-2020. 
Subscrisa va proceda la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile predate de către adminsitratorul statutar, 
respectiv va întocmi Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Dab-IT 
Computers SRL cu indicarea persoanelor care au cauzat apariția stării de insolvență a debitorului. 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar nu a identificat toate documentele contabile obligatorii conform normelor 
legale în arhiva contabilă predată de administratorul Antal I. G. 
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat somația nr. 2127/16.06.2021 către administratorul Antal I. G. (transmisă prin e-
mail cu confirmare de primire), prin care a solicitat predarea de urgență lichidatorului judiciar următoarele documente 
financiar-contabile ale societății Dab-IT Computers SRL: 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019 semnat; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020 semnat 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019 semnate; 
- Balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2020 semnată.  
Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 2240/23.06.2021, administratorul special a predat subscrisei 
următoarele acte contabile:  
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019 semnat; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020 semnat 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019 semnate; 
- Balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2020 semnată. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul statutar dl. Antal I. G. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 29.03.2021, la ora 15:00, la sediul social al 
debitorului. 
Având în vedere solicitările administratorului statutar, procedura de inventariere stabilită în data de 29.03.2021 a fost 
amânată pentru o dată ulterioară. 
Administratorul dl. Antal I. G. a comunicat lichidatorului judiciar lista de inventar emisă la data de 30.09.2020 (extrasă 
din evidențele contabile), necomunicând însă lista bunurilor existente în averea debitorului la data intrării în faliment 
28.01.2021. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL 
pentru data de 05.05.2021, ora 11:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Avansarea de sume pentru transportul și depozitarea stocurilor de marfă (produse IT și mobilier) existente în 
patrimoniul debitorului Dab-IT Computers SRL, având o valoare contabilă de 702.188,94 lei, în vederea asigurării 
securității și conservării acestora. 
*Până în prezent, nu s-a reușit inventarierea stocurilor de marfă având în vedere numărul foarte mare de produse IT, 
respectiv lipsa unui spațiu în vederea identificării și numerotării acestora. 
(2). Identificarea unor soluții în vederea asigurării securității și conservării stocurilor de marfă (produse IT și mobilier) 
existente în patrimoniul debitorului Dab-IT Computers SRL, având o valoare contabilă de 702.188,94 lei, în ipoteza 
respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din data de 05.05.2021, ora 
11:00 a fost publicat în BPI nr. 7651/29.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Dab-IT-Computers-
SRL-in-05.05.2021-ora-11.00.pdf. (extras BPI anexat procesului-verbal AGC depus la dosarul cauzei). 
Conform Procesului-verbal nr. 1488/05.05.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, președintele de ședință constată că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din data de 05.05.2021, ora 11:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
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Procesul-verbal nr. 1488/05.05.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din 
data de 05.05.2021, ora 11:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8020/07.05.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-Dab-IT-Computers-SRL-din-05.05.2021-ora-11.00.pdf (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT 
Computers SRL cu aceeași ordine de zi, în data de 13.05.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar 
din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 13.05.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 20.05.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din data de 13.05.2021, ora 
09:00 a fost trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 1525/06.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
SC-Dab-IT-Computers-SRL-in-data-de-13.05.2021-ora-09.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1654/13.05.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, președintele de ședință constată că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din data de 13.05.2021, ora 09:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1654/13.05.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din 
data de 13.05.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8493/14.05.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-Dab-IT-Computers-SRL-din-13.05.2021-ora-09.00.pdf (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 13.05.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 20.05.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 1751/20.05.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, președintele de ședință constată că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din data de 20.05.2021, ora 09:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1751/20.05.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din 
data de 20.05.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9119/24.05.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-Dab-IT-Computers-SRL-din-20.05.2021-ora-09.00.pdf (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
În data de 07.05.2021, lichidatorul judiciar a efectuat procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului Dab-
IT Computers SRL, rezultatele acesteia fiind consemnate în cuprinsul procesului-verbal de inventariere nr. 
1544/07.05.2021.  
Menționăm faptul că, stocurile de marfă din averea debitorului sunt depozitate în incinta bunului imobil situată în Sat 
Dumbrăvița, Comuna Dumbrăvița, Ferma 10, et. 1, jud. Timiș, acestea fiind lăsate în custodia administratorului special 
Antal I. G. conform procesului-verbal de custodie nr. 1546/07.05.2021 (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
În vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului SC Dab-IT Computers SRL, lichidatorul judiciar a notificat 
şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării 
Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 01.04.2021 (dovezi anexate 
raportului de activitate nr. 1272/16.04.2021 depus la dosarul cauzei). 
La biroul lichidatorului juiciarau fost înregistrate următoarele oferte de servicii de evaluare: 
• Oferta formulată de Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., cu privire evaluarea 
bunurilor mobile de natura stocurilor (produse IT și mobilier) aflate în averea debitorului Dab-IT Computers SRL - în 
faliment, pentru onorariul de 2.000,00 lei (nu se adaugă TVA). Termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 
20 zile lucrătoare punerii la dispoziţia evaluatorului a tuturor documentelor şi informatiilor ce ne sunt necesare pentru 
întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) şi inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
de natura stocurilor (produse IT și mobilier) aflate în averea debitorului Dab-IT Computers SRL - în faliment, termen de 
finalizare de 10 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de 
evaluare, pentru onorariul de 2.200,00 lei (nu se adaugă TVA), plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără 
obiecțiuni.  
• Oferta formulată de PFA Gherman O. F: prin expertul evaluator membru ANEVAR Gherman O. V., cu privire 
evaluarea bunurilor mobile de natura stocurilor (produse IT și mobilier) aflate în averea debitorului Dab-IT Computers 
SRL - în faliment, pentru onorariul de 2.700,00 lei (nu se adaugă TVA). Termenul de întocmire a raportului de evaluare 
este de 30 zile lucrătoare in conditiile transmiterii in timp util a informatiilor solicitate.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL 
pentru data de 01.07.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: „(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în 
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vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile de natura stocurilor de marfă (produse IT și mobilier) existente 
în patrimoniul debitorului Dab-IT Computers SRL, conform ofertelor anexate”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din data de 01.07.2021, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 11164/24.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-01.07.2021-
si-08.07.2021-ora-09.00.pdf (extras BPI anexat procesului-verbal nr. 2326/01.07.2021 depus la dosarul cauzei). 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers 
SRL din data de 01.07.2021, ora 09:00, nr. 2238/23.06.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
11193/24.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-
de-01.07.2021-si-08.07.2021-ora-09.00.pdf (extras BPI anexat procesului-verbal nr. 2326/01.07.2021 depus la dosarul 
cauzei). 
Conform Procesului-verbal nr. 2326/01.07.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers 
SRL din data de 01.07.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 85,199% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Dab-IT Computers SRL nr. 1753/20.05.2021 publicat în BPI nr. 9106/24.05.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a desemnat societatea Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., în 
vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile de natura stocurilor de marfă (produse IT și mobilier) existente 
în patrimoniul debitorului Dab-IT Computers SRL pentru onorariul de 2.000,00 lei (nu se adaugă TVA). 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.07.2021, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 49 alin (2) lit. e) din Legea nr. 85/2014, fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 85,199% din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dab-IT Computers SRL nr. 
1753/20.05.2021 publicat în BPI nr. 9106/24.05.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 08.07.2021, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 2326/01.07.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dab-IT Computers SRL din 
data de 01.07.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11957/08.07.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-Dab-IT-Computers-SRL-din-01.07.2021-ora-09.00.pdf. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment sunt în 
cuantum de 159,04 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 24359 26.03.2021 47.34 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului în ziarul Național din data 
de26.03.2021 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00003108 29.03.2021 35.50 lei 
comunicare notificare către debitor, administrator 

și creditori 

3 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
544802 15.03.2021 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-furnizare 
informații nr. 544802/15.03.2021 

4 SC Olimpiq Media SRL  PBL 24492 01.04.2021 36.20 lei 
publicare anunț selecție oferte servicii de evaluare 

în ziarul Național din data de 01.04.2021 

5 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
837921 23.04.2021 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-furnizare 
informații nr. 837921/23.04.2021 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor 
din procedura de faliment 

159.04 lei 

5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar constă din: un onorariu lunar de 380 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% 
din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Pentru perioada 28.01.2021 – 28.06.2021 onorariul lichidatorului judiciar este în valoare de 2.261,00 lei (inclusiv 
TVA), calculat astfel: 380 lei + TVA * 5 luni, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
evaluării și valorificării bunurilor din averea debitorului 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.   


