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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 3769 Din data de 29.09.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1821/115/2015; Tribunal Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/ 
registraturii instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC ADRM Trans - Log SRL, cod de identificare fiscală: 18900315; Sediul social: Berzovia, FS, nr. 20, jud. 
Caraș - Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/644/2006. 
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 ADRM Trans - Log SRL, 
conform Sentinței civile nr. 4 din data de 14.01.2016 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 1821/115/2015, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
privind debitorul SC ADRM Trans - Log SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

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

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC ADRM Trans-Log SRL 
Număr dosar 1821/115/2015, Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic Roiescu Claudia.  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC ADRM Trans - Log SRL. 
I. Referitor la disp. art. 59 din Legea 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de faliment 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC ADRM Trans - Log SRL nr. 2132/16.06.2021, 
pentru termenul de judecată din data de 24.06.2021, a fost publicat în BPI nr. 10799/17.06.2021 (extras BPI depus la 
dosarul cauzei) și a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-ADRM-Trans-Log-SRL-termen-fond-24.06.2021.pdf.  
II. Referitor la Cererea de admitere a creanței formulată de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Cererea de admitere a creanței nr. 17.780/05.07.2021 formulată de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală, cu sediul în București, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, în temeiul disp. art. 42 alin. 
(3) coroborat cu disp. art. 102 alin. (8) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat înscrierea masa credală a debitorului 
ADRM Trans-Log SRL a creanței în valoare totală de 31.861.597 lei reprezentând prejudiciul cauzat la bugetul general 
consolidat, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în dosarul penal nr. 
76/D/2014 al D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală din Cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și 
care ulterior a devenit dosarul penal nr. 2819/115/2016. 
Lichidatorul judiciar a analizat Cererea de admitere a creanței nr. 17.780/05.07.2021 formulată de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, identificând următoarele aspecte: 
- Conform disp. art. 102 alin. (8) din Legea nr. 85/2014: „Creanța unei părți vătămate din procesul penal se înscrie sub 
condiție suspensivă, până la soluționarea definitivă a acțiunii civile în procesul penal în favoarea părții vătămate, prin 
depunerea unei cereri de admitere a creanței. În cazul în care acțiunea civilă în procesul penal nu se finalizează până la 
închiderea procedurii insolvenței, fie ca urmare a reușitei planului de reorganizare, fie ca urmare a lichidării, 
eventualele creanțe rezultate din procesul penal vor fi acoperite din averea persoanei juridice reorganizate sau, dacă este 
cazul, din sumele obținute din acțiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a persoanelor ce au contribuit la aducerea 
persoanei juridice în stare de insolvență, potrivit prevederilor art. 169 și următoarele”. 
- În prezent, dosarul penal nr. 2819/115/2016 se află pe rolul Tribunalului Caraș – Severin, Secția Penală, având stabilit 
următorul termen de judecată în data de 04.11.2021. 
- Creditorul Agenția Națională de Administrare Fiscală nu a anexat Cererii de admitere a creanței și nu a comunicat 
ulterior niciun document justificativ cu privire la creanța solicitată în valoare totală de 31.861.597 lei. 
- Conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului ADRM Trans-Log SRL nr. 
2376/03.05.2016 publicat în BPI nr. 8750/05.05.2016, masa credală a debitorului este în valoare de 12.198.60,00 lei 
reprezentând creanța creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – obligații fiscale datorate de debitor la bugetul general consolidat al 
statului.  
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către creditorul Agenția Națională de 
Administrare Fiscală Adresa nr. 3696/24.09.2021 prin care a solicitat informații privind modul de calcul a obligațiilor 
bugetare în valoare de 31.861.597 lei și toate documentele justificative cu privire la creanța solicitată: deciziile de 
impunere; raport de inspecție fiscală; fișe sintetice, având în vedere existența posibilității ca această creanță să fie deja 
parțial înscrisă în tabelul definitiv consolidat de creanțe, deținută de A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. 
Caraș-Severin. 
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III. Referitor la situația actuală a dosarului disjuns din 5923/2/2015 cu nr. 7908/2/2017 aflat pe rolul Curții de Apel 
București  
Dosarul disjuns din 5923/2/2015 cu nr. 7908/2/2017 aflat pe rolul Curții de Apel București, are ca obiect infracțiunea de 
spălare de bani, în care debitoarea are calitatea de inculpat.  
În acest dosar s-a dispus efectuarea unui raport de expertiză contabilă cu următoarele obiective:  
- să se analizeze activitatea economică indicată în rechizitoriu și desfăşurată de societăţile comerciale administrate de 
către inculpaţi şi care au calitate de inculpat-persoană juridică, respectiv SC Camand Impex SRL, SC Polmar Construct 
Serv SRL, SC Dnamac Construct SRL, SC Eurocar Impex SRL, SC Leading Construct SRL, SC Eco Bau Parc SRL, 
SC Narwilde SRL, SC Presto Impex SRL, SC Aaron Ungureanu Construct SRL, SC ADRM Trans-Log SRL, SC 
Remember SRL, SC Travis Sprint SRL, SC Gil Company SRL, SC Gil Met Bn SRL, SC Biofruct Magic SRL, SC 
Ivecom Company SRL, SC Euromond SRL, SC Slad Com Invest SRL, SC STFB Logistic SRL, SC VSC Bussines & 
Devellopement SRL, SC Build & Art Management SRL, SC STFB Business Developement SRL, SC Bar & Suciu 
Management SRL, SC Center Euro Business SRL, SC Viofla Company SRL, SC Sladcom SRL, SC Interpedro SRL, 
SC Izolaţii de Blocuri SRL, SC Spiriduşii SRL, SC Pamexim SRL, SC Asize SRL pe perioada stabilită în actul de 
sesizare a instanţei, respectiv anul 2010 – 2013,  
- să se stabilească natura produselor şi serviciilor care au făcut obiectul tranzacţiilor comerciale derulate de grupul de 
societăţi comerciale SC Camand Impex SRL, SC Polmar Construct Serv SRL, SC Dnamac Construct SRL, SC Eurocar 
Impex SRL, SC Leading Construct SRL, SC Eco Bau Parc SRL, SC Narwilde SRL, SC Presto Impex SRL, SC Aaron 
Ungureanu Construct SRL, SC ADRM Trans Log SRL, SC Remember SRL, SC Travis Sprint SRL, SC Gil Company 
SRL, SC Gil Met Bn SRL, SC Biofruct Magic SRL, SC Ivecom Company SRL, SC Euromond SRL, SC Slad Com 
Invest SRL, SC STFB Logistic SRL, SC VSC Bussines & Devellopement SRL, SC Build & Art Management SRL, SC 
STFB Business Developement SRL, SC Bar & Suciu Management SRL, SC Center Euro Business SRL, SC Viofla 
Company SRL, SC Sladcom SRL, SC Interpedro SRL, SC Izolaţii de Blocuri SRL, SC Spiriduşii SRL, SC Pamexim 
SRL, SC Asize SRL. Dispune desemnarea a doi experţi cu specialitatea „contabilitate”, în persoana doamnelor 
Ambrozie A. şi Bocse E. C., menţionaţi la poziţia nr. 12 şi la poziţia nr. 82 din tabelul experţilor cu specialitatea 
„contabilitate” pus la dispoziţia instanţei de Ministerul Justiţiei. Aduce la cunoştinţa experţilor împrejurarea că au fost 
desemnaţi în cauză, în vederea efectuării expertizei contabile cu obiectivele anterior precizate, până la data de 
15.05.2018 şi că urmează să ia legătura cu experţii-parte, care au deja indicaţi de către inculpaţi şi ale căror legitimaţii 
au fost deja depuse în copie la volumul 2 din dosarul instanţei sau cu cei care vor fi indicaţi de către inculpaţi şi de către 
parchet. Fixează onorariu parţial în cuantum de 2000 lei pentru fiecare expert, sens în care se va emite adresă către 
Departamentul „Contabilitate” din cadrul instanţei, pentru avansarea fiecărui onorariu în contul experţilor desemnaţi.  
La termenul de judecată din data de 15.02.2021, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 15.03.2021, 
față de lipsa raportului de expertiză contabilă.  
La termenul de judecată din data de 15.03.2021, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 12.04.2021, 
față de lipsa raportului de expertiză contabilă.  
La termenul de judecată din data de 12.04.2021, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 10.05.2021, 
față de lipsa raportului de expertiză contabilă.  
La termenul de judecată din data de 10.05.2021, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 07.06.2021, 
pentru a se lua cunoştinţă de conținutul raportului de expertiza.  
La termenul de judecată din data de 07.06.2021, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 22.06.2021, 
pentru a da părților posibilitatea să pregătească concluziile pe fondul cauzei.  
La termenul de judecată din data de 22.06.2021, se amână cauza pentru termenul de judecată din data de 15.07.2021, 
pentru deliberarea și pronunțarea hotărârii. 
Prin Sentința penală nr. 132/F din data de 15.07.2021 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a II-a Penală în 
dosarul nr. 7908/2/2017, s-a dispus privind debitorul ADRM Trans-Log SRL următoarele: 
„[...] În baza art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41. alin. 2 Cod penal de la 1969 şi cu 
aplicarea art. 5 C. penal condamnă pe inculpata SC ADRM Trans Log SRL la o pedeapsă de 400.000 lei amendă penală 
pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 29 al. 1 lit. b din Legea 656/2002 
modificată și republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen din 1969 şi a art. 5 C. penal condamnă pe inculpata SC 
ADRM Trans Log SRL la o pedeapsă de 300.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în 
formă continuată. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa 
complementară a obligării acesteia la afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condiţiile art. 71 indice 7 din 
Codul Penal de la 1969. În temeiul art. 71 indice 7 alin. 5 din Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de 
condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicaţii de largă circulaţie, sau prin intermediul presei 
audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariţii. În baza art. 40 indice 1 C. penal de la 1969 contopeşte 
pedepsele aplicate anterior şi aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa cu amenda în cuantumul cel mai ridicat, 
respectiv 400.000 lei, pe care o sporeşte cu suma de 100.000 lei, inculpata persoană juridică SC ADRM Trans Log SRL 
executând pedeapsa rezultantă constând în amendă penală în cuantum de 500.000 lei. În temeiul art. 53 indice 1 C.penal 
de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afişarea sau difuzarea 
hotărârii de condamnare în condiţiile art. 71 indice 7 din Codul Penal de la 1969. În temeiul art 71 indice 7 alin. 5 din 
Codul Penal de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în 
publicaţii de largă circulaţie, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariţii. [...]”  
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Menționăm faptul că, împotriva Sentinței penale nr. 132/F din data de 15.07.2021 pronunțată de Curtea de Apel 
București, Secția a II-a Penală în dosarul nr. 7908/2/2017, au fost formulate cereri de apel de către Harbuzaru G. A., 
Camand Impex S.R.L., Popescu O., Mocioalcă G., Ungureanu A., Ghiţă I., Armaşu P. V., Armaşu A., Narwilde S.R.L., 
Dnamac Construct S.R.L. prin lichidator judiciar, Polmar Construct Serv SRL prin administrator judiciar, Havrileţi S. 
M., Niţă C. L., Curta R. E.,  
Suciu F. T., Armaşu A., Armaşu P. V., Ghenciu S. C., Toma E. S., Schipor L. V., Harbuzaru P. Gh., Spătaru A. I., 
Mihai B., Cîrpean I. M., Hoţa A. M., Agenţia Naţională De Administrare Fiscală, Crîşmariu Gh., Gheorghe C., Costiuc-
Timiş M. C.. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nefiind stabilit primul termen de judecată. 
IV. Referitor la situația actuală a dosarului nr. 2819/115/2016 aflat pe rolul Tribunalului Caraș – Severin, în care 
debitoarea este parte responsabilă civilmente 
În cadrul dosarului nr. 2819/115/2016 aflat de rolul Tribunalului Caraș-Severin, având ca obiect infracţiuni de evaziune 
fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), spălarea banilor (art. 29 lit. a), b), c) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 
35 alin. (1) CP; falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290 VCP, art. 322 CP) cu aplicarea art. 41 alin. (2) VCP, 
art. 35 CP, în care debitoarea este parte civilmente responsabilă, la termenul de judecată din data de 03.10.2019, se 
amână cauza la data de 14.11.2019, în vederea efectuării raportului de expertiză medico-legală dispus în cauză cu 
privire la inculpatul Albu Gh. P.. 
La termenul de judecată din data de 14.11.2019, se amână cauza la data de 16.01.2020, pentru respectarea principiului 
continuităţii completului de judecată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului conturată în 
cauze precum Cutean c. României, Beraru c. României, faţă de lipsa raportului de expertiză dispus, faţă de lipsa 
inculpatului Albu Gh. P., fiind încuviinţată solicitarea apărătorului ales al acestuia de acordare a unui termen de 
judecată mai lung. 
La termenul de judecată din data de 16.01.2020, se amână cauza la data de 27.02.2020 ora 11.00, în vederea efectuării 
raportului de expertiză medico-legală dispus în cauză cu privire la inculpatul Albu Gh. P.. 
La termenul de judectă din data de 27.02.2020, se amână cauza la data de 09.04.2020 în vederea îndeplinirii procedurii 
de citare cu inculpatul Căcărează V. T., pentru studierea Raportului de nouă expertiză medico-legală întocmit în cauză 
de I.N.M.L. "Mina Minovici" Bucureşti. 
La termenul de judecată din data de 09.04.2020, se încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de către 
inculpaţii O. A., B. I., L. P., C. G. I., şi M. M., prin apărătorii lor aleşi, pentru respectarea şi garantarea dreptului la 
apărare. Constată imposibilitatea obiectivă de asigurare a prezenţei inculpatului C. V. T. la acest termen de judecată 
prin videoconferinţă. Amână cauza la data de 21.05.2020, în vederea respectării şi garantării dreptului la apărare, 
termen pentru care inculpaţii B. I., B. M., Ş. I., B. I. A., O. A., C. G. I., L. P., P. A., C. I. M., A. Gh. P. şi M. M., partea 
civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, părţile responsabile civilmente SC Emiliano Vest SRL, SC Excav 
Prod SRL, SC ADRM Trans Log SRL, SC Senior Albu Company SRL prin administrator judiciar-practician în 
insolvenţă Dumitraşcu D. D. IPURL au termen în cunoştinţă, conform prevederilor art. 353 al. 2, 7 Cod procedură 
penală și pentru care se vor recita inculpatul C. V. T. la Penitenciarul Arad, părţile responsabile civilmente, SC Boom 
Full 2000 SRL prin afişare la sediul instanţei, SC DDD Boom Service 2000 SRL, SC Axio Mising SRL, SC Tehno 
Grup Internaţional SRL prin afişare la sediul instanţei, SC Translin Trading SRL prin afişare la sediul instanţei, fiind 
radiate: SC TT Trans SRL, SC Intergrup Stil SRL, SC Sladcom Invest SRL, SC Viofla SRL, SC Buty Trans SRL, SC 
Criscom Trading SRL, SC Speedy Auto SRL. 
La termenul de judecată din data de 21.05.2020, încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de către inculpaţii 
O. A., L. P., C. G. I., M. M., Bejeriţă I., B. M., Şe. I., B. I. A. prin apărătorii lor aleşi, pentru respectarea şi garantarea 
dreptului la apărare. Amână cauza la data de 18 iunie 2020, ora 12,00, pentru respectarea principiului continuităţii 
completului de judecată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului conturată în cauze precum 
Cutean c. României, Beraru c. României, pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpatul C. V. T. deţinut la 
Penitenciarul Arad, în vederea respectării şi garantării dreptului la apărare. 
La termenul de judecată din data de 18.06.2020, încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul 
ales al inculpaţilor L. P. şi C. G. I., avocat P. B.. Amână cauza la data de 16 iulie 2020 ora 12,00, în vederea respectării 
şi garantării dreptului la apărare al inculpaţilor L. P. şi C. G. I., implicit pentru studierea Raportului de nouă expertiză 
medico-legală întocmit în cauză de I.N.M.L. "Mina Minovici" Bucureşti şi efectuarea adresei dispuse către Tribunalul 
Caraş-Severin - grefier delegat la Compartimentul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin în vederea solicitării 
furnizării de informaţii cu privire la părţile responsabile civilmente (cu excepţia celor radiate). 
La termenul de judecată din data de 16.07.2020, încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de către inculpaţii 
O. A., L. P., C. G. I., B. I., B. M., Ș. I., B. I. A. prin apărătorii lor aleşi, pentru respectarea şi garantarea dreptului la 
apărare. Dispune efectuarea unei adrese către Baroul Caraş-Severin pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru 
inculpatul Preda Adrian. Amână cauza la data de 10 septembrie 2020, ora 12,00, pentru respectarea principiului 
continuităţii completului de judecată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului conturată în 
cauze precum Cutean c. României, Beraru c. României, pentru îndeplinirea procedurii de citare cu inculpatul Albu Gh. 
P. deţinut la Penitenciarul Timişoara, în vederea respectării şi garantării dreptului la apărare. 
La termenul de judecată din data de 10.09.2020, amână cauza la data de 08 octombrie 2020, ora 12,00, faţă de 
incompatibilitatea preşedintelui completului de judecată, pentru respectarea principiului continuităţii completului de 
judecată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului conturată în cauze precum Cutean c. 
României, Beraru c. României. Constată ca rămase fără obiect cererile a amânare a cauzei formulate de către apărătorul 
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ales al inculpatului M. M., avocat Ș. C., apărătorii aleşi ai inculpaţilor B. I., B. M., Ș. I., B. I. A., avocat T. L. şi avocat 
T. A.. 
La termenul de judecată din data de 08.10.2020, amână cauza la data de 19 noiembrie 2020, ora 12:00, faţă de 
imposibilitatea obiectivă de prezentare în cauză a inculpatului Şerbescu Ilie.  
La termenul de judecată din 19.11.2020 a fost amânată cauza la data de 14 ianuarie 2021, ora 12:00, faţă de 
imposibilitatea obiectivă de prezentare în cauză a inculpatului Obrejan A.. 
La termenul de judecată din 14.01.2021 a fost amânată cauza la data de 11 februarie 2021, ora 12:00, pentru respectarea 
principiului continuităţii completului de judecată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 
conturată în cauze precum Cutean c. României, Beraru c. României, pentru îndeplinirea procedurii de citare cu 
inculpatul Preda A. deţinut la Penitenciarul Timişoara în altă cauză, în vederea respectării şi garantării dreptului la 
apărare.  
La termenul de judecată din 11.02.2021 a fost amânată cauza la data de 11.03.2021, pentru a da eficienţă prevederilor 
art. 379 Cod procedură penală potrivit cărora audierea coinculpaţilor se face în prezenţa celorlalţi inculpaţi, faţă de lipsa 
inculpaţilor Bejeriţă I. şi Mihai M. la acest termen de judecată. 
La termenul de judecată din 11.03.2021 a fost amânată cauza la data de 08.04.2021, pentru efectuarea unei adrese către 
partea civilă, în sensul exprimării punctului de vedere referitor la solicitările de efectuare a verificărilor privind măsurile 
asiguratorii dispuse în cauză. 
La termenul de judecată din 08.04.2021 a fost amânată cauza la data de 06.05.2021, fiind încuviințate cererile de 
amânare a cauzei formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor Bejeriţă I., Bejeriţă M., Şerbescu I., Buzan I. A., inculpatul 
Obrejan A., prin apărătorul său ales, apărătorul ales al inculpaţilor Lincan P. şi Cristache G. I.. Amână cauza la data de 
03 iunie 2021, ora 12:30, faţă de lipsa dosarului de fond nr. 2819/115/2016 al Tribunalului Caraş-Severin, precum şi a 
dosarului de urmărire penală nr. 46/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin înaintate Curţii de Apel 
Timişoara în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva Încheierii nr. 27 din data de 14.04.2021 pronunţată 
de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul asociat nr. 2819/115/2016/a7 al Tribunalului Caraş-Severin, implicit în vederea 
respectării şi garantării dreptului la apărare al inculpaţilor. 
La termenul de judecată din 03.06.2021 a fost amânată cauza la data de 17.06.2021, fiind încuviinţată cererea de 
amânare a cauzei formulată de către apărătorul ales al inculpatului Cîrpean I. M., faţă de lipsa inculpatului la acest 
termen de judecată.  
La termenul de judecată din 17.06.2021 a fost amânată cauza la data de 12.08.2021, faţă de lipsa de apărare a 
inculpatului Preda A. la acest termen de judecată. 
 La termenul de judecată din 12.08.2021 s-a dispus citarea inculpaţilor Cristache G. I., Lincan P. şi cu mandate de 
aducere. Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul substituent al inculpaţilor Cristache G. 
I., Lincan P.. Amână cauza la data de 23 septembrie 2021, ora 12,30, pentru respectarea şi garantarea dreptului la 
apărare al inculpaţilor Cristache G. I., Lincan P.. Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 23.09.2021. 
La termenul de judecată din 23.09.2021 a fost amânată cauza la data de 04.11.2021, faţă de lipsa de apărare a 
inculpaţilor Cristache G. I. şi Lincan P., urmare încetării contractelor de asistenţă juridică.  
V. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt în cuantum de 471,55 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor Nr. factură Data factură 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 

Oficiul Național al 
Registrului Comerțului 

RC15 D0043472 25.09.2015 
               

45.00 lei  
furnizare informații debitor 

2 
SC Olimpiq Media SRL OLQ_MP 13441 28.09.2015 

               
47.22 lei  

publicare anunț în ziar Evenimentul zilei din 
28.09.2015 

3 
C.N. Poșta Română SA DIV00060363 30.09.2015 

                 
7.50 lei  

transmitere notificare deschidere procedura generală 
a insolvenței către debitor 

4 
C.N. Poșta Română SA DIV00062990 12.10.2015 

                 
7.50 lei  

transmitere notificare deschidere procedura generală 
a insolvenței către Carpean A. F. 

5 
C.N. Poșta Română SA DIV00062991 12.10.2015 

                 
7.50 lei  

transmitere notificare deschidere procedura generală 
a insolvenței către Carpean R. A 

6 
C.N. Poșta Română SA DIV00064394 16.10.2015 

                 
9.70 lei  

transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

7 
C.N. Poșta Română SA DIV00067073 29.10.2015 

                 
9.70 lei  

transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

8 
SC OMV Petrom Marketing 

SRL 
47 19.11.2015 

             
101.94 lei  

alimentare combustibil  

9 
C.N. Poșta Română SA DIV00078267 16.12.2015 

                 
6.50 lei  

transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

10 
C.N. Poșta Română SA DIV00080022 22.12.2015 

                 
8.00 lei  

transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

11 
C.N. Poșta Română SA DIV00001144 08.01.2016 

                 
7.30 lei  

transmitere notificare către Carpean R. A. 

12 
C.N. Poșta Română SA DIV00001147 08.01.2016 

                 
7.30 lei  

transmitere notificare către Carpean A. F. 

13 
C.N. Poșta Română SA DIV00005252 26.01.2016 

                 
7.30 lei  

transmitere notificare deschidere procedura de 
faliment către Carpean A. F. 
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14 
C.N. Poșta Română SA DIV00005251 26.01.2016 

                 
7.30 lei  

transmitere notificare deschidere procedura de 
faliment către debitor 

15 
C.N. Poșta Română SA DIV00005250 26.01.2016 

                 
7.30 lei  

transmitere notificare deschidere procedura de 
faliment către Carpean R. A. 

16 
SC Olimpiq Media SRL MP 16372 27.01.2016 

               
36.29 lei  

publicare anunț în ziar Evenimentul zilei din 
27.01.2016 

17 
SC Mol Retail Comert SRL 117 21.04.2016 

               
59.30 lei  

alimentare combustibil  

18 
C.N. Poșta Română SA DIV00029585 06.05.2016 

               
12.00 lei  

transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

19 
C.N. Poșta Română SA DIV00029579 06.05.2016 

                 
6.30 lei  

transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

20 
C.N. Poșta Română SA DIV00021875 13.04.2017 

               
31.20 lei  

transmitere documente către  

21 
C.N. Poșta Română SA DIV00034052 19.06.2017 

               
13.30 lei  

transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

22 
C.N. Poșta Română SA DIV00059324 06.11.2017 

                 
6.30 lei  

transmitere documente către Curtea de Apel 
București 

23 
C.N. Poșta Română SA DIV00013276 09.03.2018 

                 
7.80 lei  

transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

24 
C.N. Poșta Română SA DIV00049293 09.10.2018 

               
12.00 lei  

transmitere documente către Tribunalul Caraș-
Severin 

  
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
471.55 lei    

VI. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Având în vedere cele precizate în prezentul raport, solicităm respectuos onoratei instanțe să dispună un nou termen de 
judecată în vederea clarificării situației dosarului nr. 7908/2/2017 și a dosarului nr. 2819/115/2016. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


