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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 3650 Data emiterii: 22.09.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Ion Goloiu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Duniag Instal SRL, cod de identificare fiscală: 18145640; Sediul social: Moreni, str. Neptun, camera 2, 
bloc K, parter, ap. 4, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/598/2008. 
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 Duniag Instal SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 10.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul 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 Duniag Instal SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Duniag Instal SRL 
Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Ion Goloiu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Duniag Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 09.06.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Duniag Instal SRL nr. 1926/03.06.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 09.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 10142/08.06.2021 (extras 
BPI nr. 10142/08.06.2021 depus la dosar) şi afișat pe site-ul subscrisei la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-SC-Duniag-Instal-SRL-termen-fond-09.06.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Duniag Instal SRL nr. 2362/02.07.2021, pentru 
termenul lunar din data de 05.07.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11798/06.07.2021 (extras BPI 
nr. 11798/06.07.2021 depus la dosar) şi afișat pe site-ul subscrisei la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/07/Raport-de-activitate-SC-Duniag-Instal-SRL-termen-lunar-05.07.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Duniag Instal SRL nr. 2840/04.08.2021, pentru 
termenul lunar din data de 05.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13473/10.08.2021 (extras BPI 
nr. 13473/10.08.2021 depus la dosar) şi afișat pe site-ul subscrisei la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Raport-de-activitate-SC-Duniag-Instal-SRL-termen-lunar-05.08.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Duniag Instal SRL nr. 3270/03.09.2021, pentru 
termenul lunar din data de 05.09.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14685/07.09.2021 (extras BPI 
nr. 13473/10.08.2021 depus la dosar) şi afișat pe site-ul subscrisei la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Raport-de-activitate-SC-Duniag-Instal-SRL-termen-lunar-05.09.2021.pdf. 
2. Referitor la identificarea bunurilor debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul statutar Dumitru N. Gh. prin e-mail Somația nr. 
1898/03.06.2021, prin care a solicitat să comunice dovada achitării creanței Municipiului Moreni către lichidatorul 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, respectiv achitarea cheltuielilor de procedură.  (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat administratorului cererea de plată a creanțelor formulată de Cabinetul 
Individual de Insolvență Pantelin M., respectiv cheltuielile de procedură efectuate de către subscrisa Consultant 
Insolvență SPRL. 
Conform disp. art. 39 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, toate cheltuielile aferente procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Duniag Instal SRL vor fi suportate din averea debitorului. 
Având în vedere faptul că, administratorul statutar Dumitru N. Gh. nu a răspuns solicitărilor comunicate, lichidatorul 
judiciar a comunicat către administratorul statutar Dumitru N. Gh. prin e-mail Somația nr. 2376/05.07.2021 prin care a 
revenit la solicitările anterior menționate: „[...] vă solicităm să ne comunicați dovada achitării datoriilor restante la 
creditorul Primăria Municipiului Moreni în valoare de 14.490,24 lei. 
De asemenea, menționăm că în cadrul procedurii simplificate de insolvență, au fost efectuate următoare cheltuieli de 
procedură, neachitate până la data prezentei, datorate de debitorul Duniag Instal SRL: 
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- suma de 3.728,27 lei datorată către fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Pantelin M., 
constituită din:  
• 1.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada anterioară deschiderii procedurii 
insolvenței, 07.04.2020 – 05.08.2020 (lichidator desemnat de ONRC Dâmbovița, dosar nr. 10670/06.04.2020, conform 
Rezoluției nr. 3422 din data de 07.04.2020); 
• 2.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada 05.08.2020 – 10.02.2021 (lichidator judiciar 
desemnat conform Încheierii de ședință din data de 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 
2566/120/2020 privind debitorul Duniag Instal SRL); 
• 158,27 lei – cheltuieli procedurale (taxe poștale, anunțuri publicitare). 
- suma de 1.448,00 lei datorată către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, constituită din:  
• 1.428,00 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada 10.02.2021 – 10.06.2021, conform 
Încheierii de ședință din data de 10.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020; 
• 20,00 lei reprezentând cheltuieli de procedură avasante – furnizare informații de ONRC conform Adresei nr. 
685882/02.04.2021. 
Conform disp. art. 39 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, toate cheltuielile aferente procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Duniag Instal SRL vor fi suportate din averea debitorului”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul statutar Dumitru N. Gh. prin e-mail Somația nr. 
2833/04.08.2021 (confirmată de primire de către acesta) prin care, având în vedere scopul procedurii insolveței prevăzut 
de art. 2 din Legea nr. 85/2014 – acoperirea pasivului debitorului (îndestularea creanțe restante la masa credală a 
debitorului Duniag Instal SRL în valoare de 14.490,24 lei deținută de Primăria Municipiului Moreni și achitarea 
cheltuielilor de procedură), respecitv ridicarea dreptului de administrare al debitoarei Duniag Instal SRL, constând în 
dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea, a solicitat să 
procedeze la predarea către lichidatorul judiciar, în cel mai scurt timp posibil toate bunurile aflate în averea debitorului, 
în vederea inventarierii și valorificării acestora conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014. Menționăm faptul că 
inventarierea bunurilor debitorului Duniag Instal SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua 
în data de 11.08.2021, la ora 12:00. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2927/11.08.2021, în data de 11.08.2021 reprezentantul lichidatorului 
judiciar s-a deplasat la sediul social al debitorului din Moreni, str. Neptun, camera 2, bloc K, parter, ap. 4, jud. 
Dâmbovița, în vederea inventarierii bunurilor din averea debitorului Duniag Instal SRL conform dispoziţiilor art. 151 
din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a identifica bunurile mobile în averea 
debitorului SC Duniag Instal SRL, întrucât administratorul Dumitru N. Gh. nu a fost prezent la procedura de 
inventariere și nu a prezentat bunurile și documentele financiar-contabile ale debitorului.  
Având în vedere faptul că, administratorul statutar Dumitru N. Gh. nu a prezentat bunurile din averea debitorului în 
vederea inventarierii acestora, lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul statutar Dumitru N. Gh. prin e-
mail Somația nr. 3279/03.09.2021 prin care a comunicat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului SC Duniag Instal SRL, în vederea inventarierii acestora 
conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Duniag Instal SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul 
nepredării bunurilor existente în averea debitorului SC Duniag Instal SRL și a documentelor contabile către lichidatorul 
judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar Dumitru N. Gh. nu a răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat bunurilor din averea debitorului Duniag Instal SRL în vederea valorificării 
acestora și distribuirii fondurilor astfel obținute către creditorul Primăria Municipiului Moreni, și nu a predat evidențele 
contabile și documentele financiar-contabile ale debitorului. 
În cazul în care administratorul statutar Dumitru N. Gh. nu  va proceda la stingerea creanțelor înscrise în tabelul 
definitiv de creanțe, respectiv plata cheltuielilor de procedură, în conformitate cu intenția manifestată de către acesta, 
lichidatorul judiciar va proceda de îndată la efectuarea tuturor demersurilor în vederea valorificării bunurilor din averea 
debitorului și îndestularea creanței Municipiului Moreni. 
În acest sens, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 2374/05.07.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița prin care a 
solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Duniag Instal SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2017 – 
2021 în evidențele O.C.P.I. Dâmbovița cu bunuri imobile. Conform Certificatului nr. 76967/05.07.2021 emis de Oficiul 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, debitorul Duniag Instal SRL este înregistrat în evidențele de carte 
funciară ale județului Dâmbovița cu imobilul identificat prin nr. cadastral 186/0/4 înscris în CF nr. 70408-C1-U4 
(provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2453) a localității Moreni. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 2375/05.07.2021 către Primăria Municipiului Moreni prin care a solicitat comunicarea dacă 
societatea debitoare Duniag Instal SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2017 – 2021 în evidențele fiscale 
ale Primăriei Comunei Municipiului Moreni cu bunuri impozabile, respectiv comunicarea tuturor documentelor 
justificative (facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, etc.).  
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Conform Adresei nr. E1307/06.07.2021 emisă de Primăria Municipiului Moreni, debitorul Duniag Instal SRL figurează 
în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile și imobile, conform Fișei Rol 1013461. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Menționăm faptul că, administratorul statutar Dumitru N. Gh. nu a prezentat lichidatorului judiciar următoarele bunuri 
mobile în vederea inventarierii și valorificării acestora: 
- autoturism marca VW PASSAT, serie motor 053834, serie șasiu 114207, cap. cilindrică 1.781, data dobândirii 
12.12.2008; 
- autoturism marca VW PASSAT, serie motor 078273, serie șasiu 140053, cap. cilindrică 1.968, data dobândirii 
10.05.2010; 
- autoturism marca Toyota, serie motor 5040218, serie șasiu AFTFR296X0702461, cap. cilindrică 2.494, data 
dobândirii 20.12.2010; 
- remorcă marca Stema, serie șasiu 951269, data dobândirii 29.01.2011; 
- autovehicul marca Mercedes Vito, serie șasiu WDF6309413534927, cap. cilindrică 2.158, data dobândirii 05.08.2014; 
- autoturism marca Mercedes Benz, serie motor 32171558, serie șasiu WDF639705E388256, cap. cilindrică 2.143, data 
dobândirii 22.10.2018; 
- Buldoexcavator 3 CX, serie șasiu 984716, data dobândirii 06.03.2012. 
Astfel, lichidatorul judiciar va formula și va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului Dumitru N. Gh. 
formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița. 
3. Referitor la identificarea bunurilor debitorului 
Urmare analizei tuturor actelor înregistrate la dosarul cauzei și comunicate de către fostul lichidator judiciar, subscrisa a 
identificat faptul că, debitorul Duniag Instal SRL înregistrează următoarele creanțe: 
- Creanța către societatea Duniag Excavații SRL în valoare de 53.101,00 lei, conform Situație clienți – facturi 
neîncasate aferentă perioadei 01.01.2014-31.07.2020 depusă la dosarul cauzei; 
- Creanța către societatea CTP Service Autocamioane SRL în valoare de 95.948,87 lei, conform Situație clienți – facturi 
neîncasate aferentă perioadei 01.01.2014-31.08.2020 depusă la dosarul cauzei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 1106/05.04.2021 către clientul CTP Service Autocamioane SRL (prin e-
mail, cu confirmare de primire), prin care a solicitat achitarea debitului restant de 63.109,02 lei datorat către SC Duniag 
Instal SRL și dobânda legală penalizatoare în valoare de 15.594,75 lei (calculată de la data scadenței facturilor fiscale – 
data prezentei somații) + dobânda legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea 
Duniag Instal SRL, în contul unic de insolvență deschis pe numele societății Duniag Instal SRL (CUI 18145640) la 
Banca Transilvania SA cod IBAN RO93 BTRL RONC RT05 9667 3501, în termen de 7 zile de la primirea somației.  
Conform Adresei nr. 130/J/07.04.2021 comunicată de către clientul CTP Service Autocamioane SRL, debitul restant de 
63.109,02 lei a fost achitat către Duniag Instal SRL în perioada 24.10.2018-25.10.2018 prin bilete la ordin și chitanțe.  
Prin urmare, lichidatorul judiciar a constatat faptul că documentul financiar-contabil Situație clienți – facturi neîncasate 
aferentă perioadei 01.01.2014-31.07.2020, depus la dosarul cauzei de către fostul lichidator judiciar (comunicat acestuia 
de către administratorul statutar Dumitru N. Gh.) nu prezintă o situație reală, actualizată a creanțelor neîncasate de către 
Duniag Instal SRL la data de 31.07.2020. 
Cu privire la creanța înregistrată de debitor față de Duniag Excavații SRL în valoare de 53.101,00 lei, menționăm faptul 
că, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a înainta cererea de chemare în judecată a clientului Duniag 
Excavații SRL, având în vedere lipsa unor dovezi adecvate – facturile fiscale emise către acest client, și nepredate 
subscrisei de către administratorul statutar Dumitru N. Gh.. (Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a, nr. 1232/26.III.2018 – Hotărârea nr. 2/09.03.2018 dl. Dumitru N. Gh. a avut calitatea de asociat unic și 
administratorul al societății Duniag Excavații SRL până în data de 09.03.2018 când funcția de administrator a fost 
preluată de noul asociat unic Nica G. M.). 
Menționăm faptul că, în vederea recuperării creanțelor societății debitoare, subscrisa a solicitat atât în data de 
17.03.2021, respectiv în data de 01.04.2021 către administratorul statutar Dumitru N. Gh. comunicarea următoarelor 
documente financiar-contabile ale societății Duniag Instal SRL: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019; 
- balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2020;   
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 - decembrie 2019; 
- Facturile fiscale și alte documente justificative cu privire la creanța deținută la clientul Duniag Excavații SRL; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 - decembrie 2020; 
- Facturile fiscale și alte documente justificative cu privire la creanța deținută la clientul CTP Service Autocamioane 
SRL; 
- Registrul imobilizărilor deținute de Duniag Instal SRL. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a revenit la solicitările anterior menționate și a comunicat către administratorul 
statutar Dumitru N. Gh. prin e-mail Somația nr. 3279/03.09.2021. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul societății debitoare dl. Dumitru D. Gh. nu a 
răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat documentele financiar-contabile ale debitorului Duniag 
Instal SRL. 
Astfel, lichidatorul judiciar va formula și va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului Dumitru N. Gh. 
formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița. 
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4. Sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate de 
insolvență sunt în valoare de 40,00 lei, nerecuperate până la data prezentului raport de activitate, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 Oficiul Național al Registrului Comerțului 685882 02.04.2021 20.00 lei 
solicitare informații despre societatea 

debitoare 

2 
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara 
ANCPI 

1878694 
23.09.2021 20.00 lei 

solicitare extras de carte funciară bun 
imobil 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de 
insolvență 

40,00 lei 

5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii de ședință din data de 10.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020, onorariul lichidatorului judiciar constă din: un 
onorariu lunar de 300 lei (exclusiv TVA) și onorariu de succes de 2% din sumele distribuite creditorilor (exclusiv 
TVA). 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aferent perioadei 10.02.2021 – 10.09.2021 este în valoare 
de 2.499,00 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 7 luni, neachitat până la data prezentului 
raport. 
De asemenea, debitorul datorează către Cabinetul Individual de Insolvență Pantelin M. suma de 3.728,27 lei, 
reprezentând onorariul lichidatorului judiciar și cheltuieli procedurale avansate, pentru perioada 07.04.2020 – 
10.02.2021, calculat astfel: 
- 1.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada anterioară deschiderii procedurii 
insolvenței, 07.04.2020 – 05.08.2020 (lichidator desemnat de ONRC Dâmbovița, dosar nr. 10670/06.04.2020, conform 
Rezoluției nr. 3422 din data de 07.04.2020); 
- 2.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada 05.08.2020 – 10.02.2021 (lichidator judiciar 
desemnat conform Încheierii de ședință din data de 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 
2566/120/2020 privind debitorul Duniag Instal SRL); 
- 158,27 lei – cheltuieli procedurale (taxe poștale, anunțuri publicitare). 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea înaintării cererii de 
antrenare a răspunderii administratorului Dumitru N. Gh. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 
85/2014 Tribunalului Dâmbovița, identificării bunurilor din averea debitorului, îndestularea creditorului Primăria 
Municipiului Moreni și îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar conform disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


