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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 3449 Data emiterii: 13.09.2021 

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. 2948/13.08.2021 
pentru termenul lunar din data de 13.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13772/18.08.2021 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/08/Raport-de-activitate-SC-Tibo-Phoenix-SRL-termen-lunar-13.08.2021.pdf. 
2. 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. 
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..  
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.” 
Având în vedere inexistența fondurilor bănești sau a bunurilor în averea debitorului care ar putea fi valorificate, 
lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Tibo Phoenix SRL pentru data 
de 21.07.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Avansarea sumei de 2.000 lei în vederea achitării onorariului stabilit în favoarea expertului contabil judiciar Gîju 
G. C. desemnat în dosarul 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. 
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85/2014, ca urmare a ordonării, din oficiu, de către judecătorul-sindic, efectuării în cauză a unei expertize în 
specialitatea contabilitate-fiscalitate, în vederea identificării, 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. 
* Pârâții: fostul administrator Minea G. F. și administratorul Boban C. nu au comunicat lichidatorului judiciar și/sau nu 
au depus la dosarul cauzei niciun document finanicar-contabil. 
** Faptele săvârșite de către fostul administrator Minea G. F. și administratorul Boban C. care atrag incidența art. 169 
alin (1) lit a), c), d) şi e) din Legea 85/2014, sunt dovedite prin informațiile și adresele comunicate de către autoritățile 
relevante: indicatorii financiari privind debitorul Tibo Phoenix SRL publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, 
adrese emise de Primăria Municipiului Târgoviște privind bunurile mobile din averea debitorului sustrase de către 
pârâți”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 21.07.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 28.07.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Tibo Phoenix SRL din data de 21.07.2021, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 12278/14.07.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-21.07.2021-
si-28.07.2021-ora-09.00.pdf - extras BPI anexat procesului-verbal nr. 2598/21.07.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 2598/21.07.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Tibo Phoenix SRL din data de 21.07.2021, ora 09:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, 
respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Tibo Phoenix SRL din data de 21.07.2021, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o 
decizie. 
Procesul-verbal nr. 2598/21.07.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Tibo Phoenix SRL din data de 
21.07.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12698/22.07.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Tibo-Phoenix-SRL-din-data-de-21.07.2021-ora-09.00.pdf.  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 21.07.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 28.07.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Tibo Phoenix SRL din data de 28.07.2021, ora 09:00 au 
comunicat voturi următorii creditori: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița – creditor ce deține un procent de 94,070% (creanță garantată – 3,235% și creanță bugetară – 90,835%) din 
totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Tibo 
Phoenix SRL nr. 2519/14.08.2020 publicat în BPI nr. 13391/17.08.2020, a comunicat votul nr. 32613/19.07.2021 prin 
e-mail în data de 21.07.2021. 
Conform Procesului-verbal nr. 2700/28.07.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Tibo Phoenix SRL 
din data de 28.07.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 94,070% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Tibo Phoenix SRL nr. 2519/14.08.2020 publicat în BPI nr. 13391/17.08.2020 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu avansează suma de 2.000 lei în vederea achitării onorariului stabilit în favoarea expertului contabil 
judiciar Gîju G. C. desemnat în dosarul 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, ca urmare a ordonării, din oficiu, de către judecătorul-sindic, efectuării în cauză a unei expertize în 
specialitatea contabilitate-fiscalitate, în vederea identificării, 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. Adunarea Generală a Creditorilor a apreciat 
faptul că în lipsa disponibilităților în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plățile urmând a fi făcute pe 
baza unui buget previzionat, urmând a fi acoperite ulterior, după valorificarea bunurilor, conform art. 159-160 din 
Legea nr. 85/2014. 
Procesul-verbal nr. 2598/21.07.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Tibo Phoenix SRL din data de 
28.07.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13125/02.08.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Tibo-Phoenix-SRL-din-data-de-28.07.2021-ora-09.00.pdf.  
Cu privire la decontarea onorariului expertului contabil judiciar din fondul de lichidare, menționăm următoarele: 
• Conform disp. art. 118 alin. (2) lit. g) din Statutul din 29.09.2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de 
practician în insolvență: „(2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt: g) onorariile 
stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiți în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere formulate de 
către practicianul în insolvență și expertizele judiciare încuviințate de judecătorul-sindic din oficiu în acțiunile în 
anulare sau acțiunile în răspundere până la 1.000 lei în funcție de durata acțiunilor pentru curatori.”. 
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• Conform disp. art. 118 alin. (4) lit. b) din Statutul din 29.09.2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de 
practician în insolvență: „(4) Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele: b) expertizele contabile întocmite 
în situația debitorilor fără bunuri, precum și expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvență, în situația 
disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;”. 
• Lichidatorul judiciar nu a identificat în averea debitorului  Tibo Phoenix SRL bunuri care ar putea fi valorificate.  
În vederea comunicării cererii de decontare a onorariului expertului contabil judiciar către U.N.P.I.R. Fililala 
Dâmbovița conform hotărârii Adunării Generale Creditorilor debitorului Tibo Phoenix SRL din data de 28.07.2021, ora 
09:00 și a disp. art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a solicitat prin Adresa nr. 2816/03.08.2021 
către Biroul Local Pentru Expertize Judiciare Tehnice și Contabile al Tribunalului Dâmbovița, comunicarea codului 
IBAN al contului bancar în vederea achitării onorariului în valoare de 2.000 lei stabilit în favoarea expertului contabil 
judiciar Gîju G. C. desemnat în dosarul nr. 1717/120/2020/a1.  
Până la data prezentului raport de activitate, Biroul Local Pentru Expertize Judiciare Tehnice și Contabile al 
Tribunalului Dâmbovița nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița Cererea nr. 3114/24.08.2021 prin care a solicitat, 
în temeiul disp. art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, plata din fondul UNPIR a sumei de 2.000 lei, reprezentând 
onorariul stabilit în favoarea expertului contabil judiciar Gîju G. C. desemnat în dosarul 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, ca urmare a ordonării, din oficiu, de către judecătorul-sindic, 
efectuării în cauză a unei expertize în specialitatea contabilitate-fiscalitate, în vederea identificării, 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.  
Pănă la data prezentului raport de activitate, U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița nu a răspuns solicitărilor lichidatorului 
judiciar, respectiv nu a aprobat plata onorariului stabilit în favoarea expertului contabil judiciar. 
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 – 22.09.2021 este în valoare totală de 4.998,00 lei 
inclusiv TVA, calcultat astfel: 300 lei + TVA * 14 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. 


