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Notificarea creditorilor debitorului Grand Industry SRL 

Nr.: 3370 Din data de 09.09.2021 
1. 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. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Grand Industry SRL nr. 
1526/06.05.2021 publicat în BPI nr. 8022/07.05.2021. 
5. 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. 
6. 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 disp. art. 169 alin. (7) din Legea 
nr. 85/2014, notifică creditorii debitorului Grand Industry SRL:  
- Prin Sentința civilă nr. 138/JS din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2177/115/2020/a1, judecătorul-sindic a dispus: Admite în parte 
acţiunea în răspundere patrimonială formulată de lichidatorul Consultant Insolvenţă SPRL împotriva pârâtului Datcu R. 
G.. Dispune atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului pentru suma de 532.787 lei. 
- Din considerentele Sentinței civile nr. 138/JS din data de 09.09.2021, se reține faptul că, în baza disp. art. 45 alin. (1) 
lit. h) şi art. 169 alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 85/2014, instanţa a admis în parte cererea formulată de reclamantul 
lichidator judiciar şi a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului Datcu R. G. pentru suma de 532.787 lei, 
reprezentând o parte din pasivul societăţii, respectiv contravaloarea autovehiculelor proprietatea debitorului Grand 
Industry SRL şi care nu au fost predate lichidatorului judiciar. 
- Cu privire la faptele care atrag incidența disp. art. art. 169 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul 
judiciar se află în imposibilitate de a prezenta dovezi suficiente și adecvate privind săvârșirea acestora de către 
administratorul Datcu R. G., respectiv intenția de fraudă a acestuia. 
- Având în vedere deliberările judecătorului-sindic, lichidatorul judiciar nu intenționează să formuleze apel împotriva 
Sentinței civile nr. 138/JS din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2177/115/2020/a1. 
- Împotriva acestei hotărâri calea de atac poate fi exercitată de către orice creditor interesat care deține mai mult de 30% 
din valoarea creanțelor înscrise la masa credală a debitorului Grand Industry SRL, în conformitate cu disp. art. 169 alin. 
(7) teza II-a din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


