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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 3540 Din data de 16.09.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3512/115/2016; Tribunal Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător sindic Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Resița, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraș Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 0900 - 1300; 
3. Debitor: SC Pema Ovin SRL, cod de identificare fiscală: 28023330; Sediul social: Ciortea, nr. 26, judeţul Caraș 
Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/69/2011. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv consolidat ajustat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Pema Ovin 
SRL nr. 440/07.02.2020 publicat în BPI nr. 2836/11.02.2020. 
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 Pema Ovin SRL, conform 
Sentinței civile nr. 397/JS din data de 08.12.2016 pronunţată de Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 3512/115/2016, în temeiul art. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din 
Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul final și situații financiare finale privind debitorul Pema Ovin SRL, astfel 
întocmite, în anexă, în număr de 11 (unsprezece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport final și situații financiare finale privind debitorul Pema Ovin SRL 

Număr dosar 3512/115/2016 Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
Judecător sindic Roiescu Claudia 
Temei juridic: art. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Pema Ovin SRL 
1. Referitor la disp. art. 45, art. 71 și art. 99 din Legea 85/2014  
Prin Sentința civilă nr. 267/JS din data de 20.07.2016 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 3512/115/2016, în temeiul disp. art. 72 alin. (6) din Legea 85/2014 
judecătorul-sindic a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Pema Ovin SRL, iar în 
temeiul disp. art. 73 din Legea 85/2014 a fost desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Consultant 
Insolvență SPRL. 
Administratorul judiciar a respectat disp. art. 99 și art. 100 din Legea 85/2014, respectiv a notificat debitorul, asociatul 
unic și creditorii privind deschiderea procedurii generale de insolvență. 
2. Referitor la disp. art. 48 și urm. din Legea 85/2014 
În temeiul disp. art. 48 din Legea 85/2014 și a Sentinței nr. 267/JS/20.07.2016, administratorul judiciar a convocat 
Adunarea Generala a Creditorilor SC Pema Ovin SRL, pentru data de 03.10.2016, ora 11:00, având ca ordine de zi:  
1. Prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC 
Pema Ovin SRL (conform art. 58 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvenţă); 
2. Confirmarea administratorului judiciar al debitoarei SC Pema Ovin SRL (conform art. 45 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă) şi stabilirea retribuţiei acestuia. 
Convocatorul a fost publicat în cadrul notificării privind deschiderea procedurii de insolvență împotriva SC Pema Ovin 
SRL, din BPI nr. 14410/28.07.2016. 
Conform Procesului-verbal nr. 2745/03.10.2016 publicat în BPI nr. 17839/04.10.2016 Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Pema Ovin SRL din data de 03.10.2016, a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 68,53% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a luat act 
de raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei SC Pema Ovin SRL 
(conform art. 58 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă).     
2. Cu un procent de 37,73% din totalul masei credale (respectiv un procent de 55,05% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a aprobat 
un onorariu în perioada de observație compus din: onorariu fix de 800 lei + TVA și onorariu de succes de 3% din 
sumele distribuite creditorilor. 
3. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul prin care a 
propus continuarea perioadei de observaţie din procedura generală de insolvență, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 15627/29.08.2016 și afișat  pe site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la 
link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-intocmit-in-conditiile-disp.-art.-92-SC-
Pema-Ovin-SRL1.pdf. 
4. Referitor la disp. art. 97 din Legea 85/2014 
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, subscrisa a întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care 
au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei SC Pema Ovin SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei și a fost 
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afișat pe site-ul subscrisei la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-privind-cauzele-
cf.-art.-97-SC-Pema-Ovin-SRL.pdf.  
Administratorul judiciar a publicat anunțul privind depunerea Raportului privind cauzele și împrejurările care au 
determinat apariția stării de insolvență a debitoarei având în vedere dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, în BPI nr. 
17401/28.09.2016. 
5. Referitor la disp. art. 101 din Legea 85/2014 
Inventarierea bunurilor conform dispoziţiilor art. 101 alin. (1) din Legea 85/2014, a avut loc la sediul debitorului SC 
Pema Ovin SRL situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraș-Severin, conform procesului-verbal de 
inventariere nr. 2705/06.09.2016, fiind identificate următoarele bunuri în proprietatea debitorului SC Pema Ovin SRL: 
imobil situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraș-Severin: (imobil înscris în CF nr. 30097 Vrani (nr. CF 
vechi 739 Ciortea) având nr. top. 142/1/b Ciortea, reprezentând teren în suprafață de 24.281 mp și construcții în sector 
zootehnic, bun imobil asupra căruia s-a instituit ipotecă în favoarea creditorului Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
România SA) 
Având în vedere faptul că administratorul social Culărea M. nu s-a prezentat la această dată pentru participarea la 
efectuarea inventarierii bunurilor, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a pătrunde în incinta imobilului, 
pentru a inventaria și alte bunuri care ar putea exista în patrimobiul SC Pema Ovin SRL, respectiv stocuri (produs 
animalier 2420 capete ovine) cu valoarea contabilă de 1.112.751 lei. 
6. Referitor la evaluarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei 
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a comunicat administratorului judiciar raportul de evaluare al bunului 
imobil aflat în patrimoniul debitoarei. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei în data de 03.11.2016 și a fost afișat pe 
site-ul subscrisei, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea Dosare – Pema Ovin SRL. Anunțul privind depunerea 
raportului de evaluare la dosarul cauzei, a fost publicat în BPI nr. 21271/21.11.2016. 
7. Referitor la disp. art. 110 din Legea 85/2014 
Administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 85/2014 și a 
întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului SC Pema Ovin SRL, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei și publicat în BPI nr. 17478/28.09.2016. 
8. Referitor la disp. art. 112 din Legea 85/2014 
Având în vedere faptul că împotriva tabelului preliminar de creanțe  nu s-au formulat  contestații, subscrisa a procedat 
la întocmirea tabelului definitiv de creanțe. Acest tabel a fost depus la dosarul cauzei, a fost afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tabel-definitiv-de-
creante-intocmit-impotriva-SC-Pema-Ovin-SRL.pdf și a fost publicat în BPI nr. 20221/04.11.2016. 
9. Referitor la propunerea administratorul judiciar de intrare a debitorului în procedura de faliment 
În temeiul disp. art. 47 și art. 48 administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor, pentru data de 
14.10.2016, având ca ordine de zi: Aprobarea propunerii administratorului judiciar de intrare în procedura de faliment a 
debitoarei Pema Ovin SRL, potrivit concluziilor Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția 
insolvenței SC Pema Ovin SRL, în temeiul disp. art. 97 alin. (2).  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 17924/05.10.2016 și comunicat creditorilor 
prin poșta electronică. 
Conform Procesului-verbal nr. 2814/14.10.2016, publicat în BPI nr. 19253/24.10.2016, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL din data data de 14.10.2016, a hotărât următoarele: Cu un procent de 
43,92% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a aprobat propunerea 
administratorului judiciar de intrare în procedura de faliment a debitoarei Pema Ovin SRL, potrivit concluziilor 
Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței SC Pema Ovin SRL, în temeiul disp. art. 
97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
10. Referitor la disp. art. 145 și art. 146 din Legea 85/2014 
Prin intermediul Sentinței civilă nr. 397/JS/08.12.2016 judecătorul-sindic, în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. D 
raportat la disp. art. 98 alin. (3) din Legea 85/2014, a dispus începerea procedurii generale a falimentului debitorului 
Pema Ovin SRL. În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea 85/2014 a desemnat în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu Consultant Insolvență SPRL.  Conform disp. art. 145 alin. (2) lit. a), s-a dispus dizolvarea societății debitoare 
și ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Lichidatorul judiciar a respectat disp. art. 146 din Legea 85/2014, 
respectiv a notificat debitorul, administratorul Culărea M. și creditorii privind intrarea în faliment a societății Pema 
Ovin SRL. 
11. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) și (5) din Legea 85/2014 
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe împotriva averii debitorului Pema Ovin SRL, acesta 
fiind depus la dosarul cauzei și publicat în BPI 12838/29.06.2017. 
Creditorul Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a formulat contestație împotriva tabelului suplimentar de 
creanțe, formându-se dosarul cu nr. 3512/115/2016/a2. Prin intermediul  Hotărârii nr. 113/2017/11.05.2017 judecătorul-
sindic a respins contestaţia formulată de contestatoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva 
tabelului suplimentar de creanţe nr. 222/23.02.2017 întocmit împotriva  societății debitoare Pema Ovin SRL, în 
contradictoriu cu lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, ca neîntemeiată. Împotriva Hotărârii nr.  
113/2017/11.05.2017 creditorul Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a formulat apel. Dosarul a fost înaintat 
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la Curtea de Apel Timișoara. La termenul de judecată din data de 26.09.2017 s-a respins apelul declarat de creditoarea 
BC Intesa Sanpaolo România SA împotriva sentinţei civile nr. 113/11.05.2017, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin 
în dosarul nr. 3512/115/2016/a2. 
Lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv consolidat de creanțe, acesta fiind depus la dosarul cauzei și publicat în 
BPI nr. 23569/14.12.2017. 
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA – IFN (F.N.G.C.I.M.M.) a depus la 
dosarul cauzei cerere de admitere a creanței în sumă de 240.000 lei reprezentând sumă constituită în favoarea Băncii 
Comercială Intesa Sanpaolo România SA în temeiul Convenției Cadru – Plafon de Garantare nr. 173/09.02.2012. 
Având în vedere disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat 
rectificat de creanțe, acesta fiind depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 459/10.01.2018. 
12. Referitor la disp. art. 151 și art. 155 din Legea 85/2014 
Lichidatorul judiciar însoţit de expertul evaluator desemnat de Adunarea Generală a Creditorilor, s-a deplasat la sediul 
debitorului în vederea efectuării procedurii de inventariere. Având în vedere faptul că administratorul social nu s-a 
prezentat la inventarierea bunurilor, subscrisa a inventariat imobilul situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. 
Caraș-Severin: (imobil înscris în CF nr. 30097 Vrani (nr. CF vechi 739 Ciortea) având nr. top. 142/1/b Ciortea, 
reprezentând teren în suprafață de 24.281 mp și construcții în sector zootehnic, bun asupra căruia s-a instituit ipotecă în 
favoarea creditorului Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA). Procesul-verbal de inventariere nr. 
216/23.02.2017 a fost transmis la dosarul cauzei și a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la secțiunea Dosare-
Pema Ovin SRL. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL, convocată pentru data de 19.12.2016, a aprobat 
oferta în sumă de 1.800 lei (o mie opt sute lei), inclusiv TVA, plătibilă după recepția serviciilor, prezentată de 
Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator pentru evaluarea bunului imobil aflat în patrimoniul debitoarei SC Pema Ovin SRL. 
Astfel evaluatorul a întocmit raportul de evaluare, iar lichidatorul judiciar l-a depus la dosarul cauzei, respectiv a 
publicat anunțul privind depunerea raportului de evaluare în BPI nr. 7768/20.04.2017. 
13. Referitor la disp. art. 48 și urm. din Legea 85/2014 
Conform Procesul-verbal nr. 716/06.06.2017 Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL din data 
de 06.06.2017, a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 39,41% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a luat act 
de rezultatul inventarierii bunului imobil din averea debitoarei sub forma raportului de inventariere. 
2. Cu un procent de 39,41% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a luat act 
de expertiza de evaluare a bunului imobil situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS nr. 26, jud. Caraş-Severin aflat în 
proprietatea debitoarei SC Pema Ovin SRL, grevat de sarcini în favoarea creditorului Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA. 
 3. Cu un procent de 39,41% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a aprobat 
Regulamentul de vânzare prin organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice a activului imobiliar situat în Sat Ciortea, 
comuna Vrani, FS nr. 26, jud. Caraş-Severin, grevat de sarcini în favoarea creditorului Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA, la preţul de pornire în licitaţie de 77.000 euro. 
În cazul în care imobilul nu va fi valorificat în cadrul celor 6 licitații publice bilunare, cu strigare în urcare, o licitație o 
dată la 2 săptămâni, fiecare licitație având ca preț de pornire suma de 77.000 Euro, lichidatorul judiciar va convoca 
Adunarea Creditorilor pentru aprobarea următoarei strategii de valorificare. 
4. Cu un procent de 39,41% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a luat act 
de situaţia actuală a dosarelor asociate dosarului de insolvenţă şi a litigiilor aflate pe rolul instanţelor. 
 5. Cu un procent de 35,65% din totalul masei credale (respectiv un procent de 90,46% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a luat act 
şi a aprobat Programul de administrare şi bugetul lichidării judiciare a debitoarei SC Pema Ovin SRL.  
6. Cu un procent de 35,65% din totalul masei credale (respectiv un procent de 90,46% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, aprobă 
retribuția lichidatorului judiciar al debitoarei Pema Ovin SRL, respectiv Societatea profesională Consultant Insolvență 
SPRL, reprezentată prin asociat coordonator Popescu George astfel: onorariu fix lunar de 800 lei și onorariu de succes 
de 3% din sumele distribuite creditorilor. 
14. Referitor la bunurile mobile din averea debitoarei 
Conform procesului-verbal nr. 34/28.02.2018, BEJ Radu M., s-a deplasat la data de 28.02.2018, în temeiul art. 364 alin. 
(1) din NCPC, în comuna Buciuneni, jud. Vâlcea, la punctul „Ferma de ovine Al. Ed Livestock Trading SRL”, având 
administrator Culărea M., unde au fost identificate un autotren compus din: cap tractor marca Scania, cu număr de 
înmatriculare afişat CS 15 SUS, de culoare alb gri; o remorcă ale cărui date de indentificare (număr de înmatriculare şi 
marcă) nu au putut fi identificate, cuplată la capul tractor precizat anterior.  
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Din informațiile comunicate de către creditori, autocamionul Scania dat în urmărire la I.P.J. Caraș-Severin, circulă în 
zona Dragoiesti-Buciumeni jud. Vâlcea. Drept urmare, reprezentanții lichidatorului judiciar s-au deplasat în zona 
Dragoiesti-Buciumeni jud. Vâlcea în data de 27.01.2021 în vederea identificării și sigilării bunului mobil autocamion 
Scania nr. înmatr. CS15SUS și semiremorca Adinge nr. înmatr. CS16SUS. Camionul și remorca nu au putut fi 
identificate la adresa consemnată de către BEJ Radu M. în procesul-verbal nr. 34/28.02.2018. În acest sens s-a depus și 
o sesizare la postul de poliție Dragoiești Vâlcea.   
Menționăm faptul că, nu există bunuri în averea debitorului Pema Ovin SRL în vederea valorificării acestora.  
Unicul bun deținut de către debitor - autocamion compus din cap tractor marca Scania, cu număr de înmatriculare afişat 
CS 15 SUS, de culoare alb gri și o remorcă, nu a fost recuperat până în prezent, lichidatorul judiciar efectuând în 
continuare sesizări la I.P.J. Vâlcea, postul de poliție Dragoiești, în vederea recuperării acestuia. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 451/08.02.2021 către Culărea M. (transmisă prin poștă cu scrisoare cu 
confirmare de primire la adresa de domiciliu) prin care a solicitat predarea de urgență către lichidatorul judiciar a 
bunurilor mobile sustrase de către acesta din averea debitorului Pema Ovin SRL: Autoutilitară Scania serie șasiu 
XLER4X20004388362, cap.cil.14187, nr. înmatriculare CS-15-SUS și Remorcă Adige serie șasiu 
ZFN25RN000070043, cap. 14000, nr. înmatriculare CS-16-SUS.  
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 445/08.02.2021 către Poliția Drăgoești, Com. Drăgoeşti, Vâlcea 
(transmisă prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39866421142), prin care a solicitat întreprinderea 
tuturor măsurilor în vederea indisponibilizării și predării către lichidatorul judiciar a următoarelor autovehicule din 
averea debitorului Pema Ovin SRL: Autoutilitară SCANIA serie șasiu XLER4X20004388362, cap.cil.14187, nr. 
înmatriculare CS-15-SUS și Remorcă ADIGE serie șasiu ZFN25RN000070043, cap. 14000, nr. înmatriculare CS-16-
SUS .(dovezi depuse la dosarul ) 
Până în prezent, Poliția Drăgoești nu a identificat autovehiculele anterior menționate. 
Cu privire la autoturismul marca Opel Astra 1.7 D, menționăm faptul că, conform Procesului-verbal al AGC nr. 
137/12.02.2018, publicat în BPI nr. 3081/13.02.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin 
SRL, legal convocată pentru data de 12.02.2018, a hotărât cu un procent de 45,01% din totalul masei credale (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a aprobat casarea și vânzarea pe piața materialelor recuperabile a 
bunului mobil autoturism marca Opel Astra 1.7 D Tărăsescu I. P. O.. Urmare organizării selecției de oferte în vederea 
casării bunului mobil autoturism Opel Astra 1.7 D, a fost selectată oferta depusă de Mirea N., respectiv bunul mobil 
Opel Astra 1.7 D a fost adjudecat de către persoana fizică Mirea N., la prețul de 600,00 lei (achitat integral), conform 
Actului de adjudecare nr. 937/19.07.2018. Lichidatorul judiciar a procedat la virarea 2% din suma obținută din 
valoridicarea bunului mobil  Opel Astra 1.7 D, reprezentând 12 lei către fondul de lichidare, conform disp. art.  39 alin. 
(7) lit (b) din Legea nr. 85/2014; precum și la virarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în sumă de 18 lei 
către bugetul de stat. 
15. Referitor la dosarul asociat nr. 3512/115/2016/a3 
Lichidatorul judiciar a formulat şi înaintat Tribunalului Caraş-Severin cererea de chemare în judecată în vederea 
antrenării răspunderii administratorului social Culărea M., fiind constituit astfel dosarul asociat nr. 3512/115/2016/a3.  
La primul termen de judecată stabilit în data de 22.02.2018, prin Sentinţa civilă nr. 44/JS/22.02.2018, este admisă 
acţiunea în răspundere patrimonială formulată de lichidatorul judiciar împotriva pârâtului Culărea M.. S-a dispus 
atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului pentru suma de 859.072,73 lei. 
În baza Codului de procedură civilă și pentru continuarea urmăririi de către D.G.R.F.P.-A.J.F.P. Arad în considerarea 
prevederilor art. 220 alin. 10 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, lichidatorul judiciar a 
comunicat creditorului fiscal Sentinţa civila nr. 44/JS/22.02.2018 pronunțată în cadrul dosarului nr. 3512/115/2016/a3, 
către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în vederea punerii în executare a acesteia. 
16. Referitor la disp. art. 156 și urm. din Legea 85/2014 
Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 06.06.2017 a aprobat tipul, metoda de 
valorificare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activul aflat în averea debitorului 
SC Pema Ovin SRL, întocmit de către lichidatorul judiciar, subscrisa a procedat la expunerea pe piață a imobilului și 
organizarea ședințelor de licitații publice. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
La licitația publică din 26.10.2018 s-a înscris un singur ofertant - persoana fizică Halăs V. I., care a achiziţionat caietul 
de sarcini în sumă de 500,00 lei (conform Foaie de vărsământ CIDNJFFI.1984836 emisă de Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo Romania SA din data de 26.10.2018 pentru suma de 500,00 lei) şi a achitat garanția de participare la licitaţie 
în sumă de 32.170,00 lei conform Foaie de vărsământ CIDNJFFI.1984828 emisă de Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
Romania SA din data de 26.10.2018 pentru suma de 32.170,00 lei, în contul Pema Ovin SRL SRL RO61 WBAN 2511 
0001 1150 0305 deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, şi a depus documentele prevăzute de 
regulamentul de vânzare a bunului imobil. Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 1439/26.10.2018, bunurile 
imobile din averea debitoarei SC Pema Ovin SRL, înscrise în CF nr. 30097 Vrani, nr. CF vechi 739 Ciortea, nr. 
Cadastral/nr. Topografic: 142/1/b Ciortea, situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, în 
suprafață totală de 24.281 mp, au fost adjudecate de Halăs V.I.. Conform Actului de adjudecare nr. 1564/20.11.2018, 
plata preţului de 321.700 lei s-a făcut integral, astfel, suma de 321.700 lei reprezentând contravaloarea Bunurilor 
imobile din averea debitoarei SC Pema Ovin SRL, înscrise în CF nr. 30097 Vrani, nr. CF vechi 739 Ciortea, nr. 
Cadastral/nr. Topografic: 142/1/b Ciortea, situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, în 
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suprafață totală de 24.281 mp, adjudecate, a fost virată în contul unic de insolvență al debitorului SC Pema Ovin SRL, 
cod IBAN RO61WBAN25110001 1150 0305 deschis la Intesa SanPaolo Bank Romania, astfel : 
- în data de 26.10.2018, conform Foaie de vărsământ CIDNJFFI.1984828, emisă de Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
Romania SA Timișoara - Centru, a fost achitată suma de 32.170,00 lei reprezentând garanția de participare la licitație 
publică din data de 26.10.2018; 
- în data de 09.11.2018, conform Foaie de vărsământ CIDNJFFI.1995222, emisă de Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
Romania SA Timișoara - Centru, a fost achitată diferența de preț în cuantum de 289.530,00 lei. 
Transferul dreptului de proprietate de la SC Pema Ovin SRL la adjudecatarul Halăs V. I., s-a realizat prin contract de 
vanzare cumparare perfectat la notarul public pe baza procesului verbal de licitatie și a actului de adjudecare, depus la 
dosarul cauzei. 
17. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judicar a întocmit Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind 
debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1632/04.12.2018, ce a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 
23086/04.12.2018. De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Planul de distribuire între creditori privind debitorul 
SC Burg Infailibil SRL nr. 1634/04.12.2018, ce a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. nr. 
23157/05.12.2018.  
Urmare a identificării unei erori tehnice strecurate în raportul și planul de distribuire anterior menționat, lichidatorul 
judiciar a procedat la publicarea în BPI și depunerea la dosarul cauzei a Raportului asupra fondurilor obţinute din 
lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1714/19.12.2018* prin care se corectează 
eroarea materială strecurată în cuprinsul raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe 
privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1632/04.12.2018 publicat în BPI nr. 23086/04.12.2018. 
Menționăm că eroarea materială cu privire la cheltuielile restante la plată în cuantum de 83.224,67 lei prezentate în 
Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL 
publicat în BPI nr. 23086/04.12.2018 au fost corectate ca urmare a identificării unei erori tehnice și modificate la 
cuantumul real de 92,445.39 lei. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
1714/19.12.2018* a fost publicat în BPI nr. 24307/20.12.2018.  
De asemenea, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 24327/20.12.2018 Planul de distribuire între 
creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL 1716/19.12.2018* prin care se rectifică Planul de distribuire între 
creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1634/04.12.2018 publicat în BPI nr. 23157/05.12.2018. 
18. Referitor la dosarul nr. 3512/115/2016/a4 
Creditorul garantat Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a formulat contestație la Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidarea și din încasare creanțe privind debitorului SC Pema Ovin SRL nr. 1632/04.12.2018 și la Planul 
de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 1634/04.12.2018.  
Astfel a fost constituit dosarul asociat nr. 3512/115/2016/a4. La data de 14.02.2019 prin Sentința civilă nr. 49/JS din 
14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în 
dosarul nr. 3512/115/2016/a4, este admisă în parte contestația formulată și precizată de contestatoarea Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo România SA prin Sucursala Timișoara Centru, împotriva Raportului asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 1714/19.12.2018 publicat în BPI nr. 24307/20.12.2018 și Planului de 
distribuire parțială între creditori nr. 1716/19.12.2018 publicat în BPI nr. 24327/20.12.2018 privind debitoarea Pema 
Ovin SRL, întocmite de lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL. Dispune refacerea Raportului asupra 
fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe și Planului de distribuire parțială între creditori contestate în 
sensul că vor fi provizionate sume destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului doar din veniturile 
obținute din valorificarea bunurilor negrevate de sarcini reale și din încasarea de creanțe. 
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 49/JS/14.02.2019. Prin 
Decizia civilă nr. 366/07.05.2019, pronunțată în dosarul nr. 3512/115/2016/a4 de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-
a Civilă, este respins ca nefondat apelul declarat de către creditoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, 
în contradictoriu cu debitoarea intimată SC Pema Ovin SRL prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
împotriva Sentinței civile nr. 49/14.02.2019, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, 
având ca obiect contestație la planul de distribuire. 
19. Referitor la dosarul nr. 3512/115/2016/a5 
Conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 
3512/115/2016/a4, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de 
creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019, publicat în BPI nr. 4939/08.03.2019 și Planul de 
distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 290/06.03.2019, publicat în BPI nr. 4945/08.03.2019. 
Creditorul garantat Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a formulat contestația împotriva Raportului asupra 
fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019 
conform Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 
3512/115/2016/a4, publicat în BPI nr. 4939/08.03.2019 și Planulului de distribuire între creditori privind debitorul SC 
Pema Ovin SRL nr. 290/06.03.2019 conform Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-
Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, publicat în BPI nr. 4945/08.03.2019 
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Astfel a fost constituit dosarul nr. 3512/115/2016/a5. Prin Sentința civilă nr. 135/09.05.2019, este respinsă contestaţia 
formulată de contestatoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA Bucureşti, prin Sucursala Timişoara 
Centru, împotriva Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi încasarea creanţelor nr. 288/06.03.2019, 
publicat în BPI nr. 4939/08.03.2019 şi a Planului de distribuire între creditori nr. 290/06.03.2019, publicat în BPI nr. 
4945/08.03.2019, în contradictoriu cu lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, desemnat să administreze 
procedura insolvenţei debitorului Pema Ovin SRL. 
Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a formulat împotriva Sentinței civile nr. 135/JS/09.05.2019 pronunțată 
de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a5 prin care s-a respins contestația formulată de Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo România SA împotriva Raportului asupra fondurilor obținute din lichidarea și din încasare 
de creanțe privind debitorul SC Pema Ovins SRL nr. 288/06.03.2019 și a Planului de distribuire între creditori privind 
debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 290/06.03.2019. 
La termenul din data de 19.09.2019, este admis apelul declarat de creditoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
România SA - sucursala Timişoara Centru, în contradictoriu cu debitoarea SC Pema Ovin SRL, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL, împotriva sentinţei civile nr. 135/JS din 9 mai 2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-
Severin, în dosarul nr. 3512/115/2016/a5, având ca obiect contestaţie la raport şi la planul de distribuire sume. Schimbă 
în parte sentinţa apelată, în sensul că admite în parte contestaţia formulată de creditoarea Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA - Sucursala Timişoara Centru împotriva Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi 
încasarea creanţelor nr.288/06.03.2019, publicat în BPI nr.4939/08.03.2019, şi a Planului de distribuire între creditori 
nr.290/06.03.2019, publicat în BPI nr.4945/08.03.2019. Anulează în parte atât Raportul asupra fondurilor obţinute din 
lichidarea şi încasarea creanţelor nr.288/06.03.2019, cât şi Planul de distribuire între creditori nr. 290/06.03.2019 şi 
obligă lichidatorul judiciar la distribuirea către creditoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA - Sucursala 
Timişoara Centru a întregii sume de 20.115,64 lei la care se referă sentinţa civilă nr.49/JS/14.02.2019 pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr.3512/115/2016/a4 – definitivă prin decizia civilă nr. 366/07.05.2019 a Curţii de 
Apel Timişoara. Menţine dispoziţiile sentinţei apelate în ceea ce priveşte suma de 12.826 lei – alocată acoperirii 
creanţei reprezentând impozitul aferent imobilului valorificat. 
Creditorul Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a transmis lichidatorului judiciar adresa nr. 
162131/02.10.2019, prin care a solicitat subscrisei să procedeze de îndată la distribuirea sumei de 263.552,33 lei, 
conform dispozițiilor Deciziei civile nr. 648/19.09.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 3512/115/2016/a5. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumei de 263.552,33 lei către creditorul Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA, conform ordinului de plată nr. 03/07.10.2019. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la plata cheltuielilor de procedură conform Raportului asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019, publicat în 
BPI nr. 4939/08.03.2019: 
- plata parțială a retribuţiei componentă fixă administrator judiciar 800 lei/lună, exclusiv TVA (perioada de observație 
iulie 2016 - noiembrie 2016); retribuţiei componentă fixă lichidator judiciar 800 lei/lună, exclusiv TVA (perioada de 
faliment decembrie 2016 - martie 2019); onorariu de succes componentă variabilă lichidator judiciar 3% din sumele 
distribuite creditorilor – 35.700,00 lei, conform OP nr. 2/07.10.2019 și suma de 1.480,00 lei, conform OP nr. 
5/07.10.2019; 
- plata cheltuielilor UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (2% din sumele obţinute obţinute din 
valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor) – 10,00 lei, conform OP Nr. 6/07.10.2019;  
- plată cheltuieli onorariu și executare dosar nr. 34/ex/2018 (conform factură fiscală nr. 127 din 14.03.2018) – 700,00 
lei, conform OP nr. 4/07.10.2019; 
- restituire sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator Popescu G. pentru plata cheltuielilor de 
procedură – 2.046,72 lei, conform OP nr. 1/07.10.2019; 
- plată impozit pe clădire către Primăria Comunei Vrani – 8.963,00 lei, conform OP nr. 100/19.12.2019; 
- plată impozit pe teren către Primăria Comunei Vrani – 3.863,00 lei, conform OP nr. 101/19.12.2019. 
20. Referitor la disp. art. 49 alin. (4) și art. 108 alin. (2) din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat de creanțe conform căruia diferența de creanță în sumă de 
33.854,39 lei rămasă după distribuirea sumelor obținute din valorificarea bunului imobil garantat, în conformitate cu 
Decizia civilă nr. 648 din data de 19.09.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
3512/115/2016/a5 prin OP nr. 03/07.10.2019 a fost înscrisă în tabel conform art. 159 alin. (2) teza I din Legea nr. 
85/2014. Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Pema Ovin SRL nr. 
440/07.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2836/11.02.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Tabel-definitiv-consolidat-ajustat-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Pema-Ovin-SRL.pdf. 
21. Referitor la situația dosarelor penale 
- Dosarul penal nr. 192/P/2017 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș – Severin: Lichidatorului judiciar 
i-a fost comunicată Ordonanța din data de 12.11.2019 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în 
dosarul nr. 192/P/2017, din care se reține că „prin referatul din data de 19.08.2019 organul de cercetare penală a propus 
clasarea cauzei cu motivarea că din probatoriul administrat nu rezultă vreuna din modalitățile de săvârșire a infracțiunii 
de bancrută frauduloasă, mai precis nu se poate stabili falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenței contabile ori 
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ascunderea activelor firmei în dauna intereselor creditorilor, mai precis nu se poate stabili dacă cele 2.420 ovine au fost 
înstrăinate înainte sau după intrarea firmei în insolvență.” 
Astfel, prin Ordonanța din data de 12.11.2019 s-a dispus: „Clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de bancrută 
frauduloasă prevăzută de art. 241 alin. 1 lit. a și C.C.Pen. În temeiul art. 275 alin. 5 rap. La art. 275 alin. 1 C.proc. pen. 
Cheltuielile judiciare în cuantum de 50 lei rămân în sarcina statului. În temeiul art. 316 alin. 1 din C. proc. pen. 
Ordonanța se comunică în copie către Consultant Insolventa SPRL și lui Culărea M..”  
Lichidatorul judiciar a transmis la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a formulat plângere împotriva 
Ordonanţei de clasare din data de 12 noiembrie 2019 emisă de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin – 
procuror Hosu A., în dos. nr. 192/P/2017, prin intermediul căreia a solicitat infirmarea ordonanţei în discuţie şi 
redeschiderea urmăririi penale, dat fiind faptul că nu s-a efectuat o cercetare completă, nu s-au respectat norme de 
procedură imperative, motivarea este contradictorie. 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Ordonanța din data de 14.01.2020, prin care s-a dispus de către prim-
procuror respingerea plângerii formulată de SC Pema Ovin SRL prin lichidator judiciar împotriva administratorului 
statutar al societății Pema Ovin SRL, respectiv clasarea cauzei având ca obiect infracțiunea de bancrută frauduloasă 
prevăzută de art. 241 alin. 1 lit. a și C.C.Penal. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 14.02.2020, la ora 12:00, cu 
următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației dosarului penal nr. 192/P/2017 și a demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar.  
(2).Avansarea de sume necesare continuării demersurilor judiciare în vederea formulării căii de atac împotriva 
Ordonanței din data de 12.11.2019, dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în dosarul penal 
192/P/2017, menținută de prim-procuror prin intermediul Ordonanței din 14.01.2020, prin care s-a dispus respingerea 
plângerii formulate de SC Pema Ovin SRL prin lichidator judiciar împotriva administratorului statutar al societății 
Pema Ovin SRL.” 
Conform Procesului-verbal nr. 513/14.02.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin 
SRL au comunicat puncte de vedere următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, creditor ce deține un procent de 14,983% din totalul masei credale 
(9,71% reprezentând creanță născută din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii și 5,267% 
reprezentând creanță bugetară), respectiv un procent de 72,494% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere în scris, a transmis punct de vedere nr. 563/11.02.2020 prin poșta electornică în data de 13.02.2020, 
astfel:  
(1). „D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în calitate de creditor, a luat act de prezentarea dosarului penal 
nr. 192/P/2017 și a demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar”. 
(2). „D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în calitate de creditor, referitor la avansarea sumelor 
corespunzătoare pentru a acoperi cheltuielile adminsitrative privind procedura, în conformitate cu art. 174 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență vă comunicăm faptul că A.J.F.P. 
Caraș-Severin nu avansează sume de bani necesare pentru angajarea unei persoane de specialitate în vederea formulării 
căii de atac împotriva Ordonanței din 14.01.2020 date de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în dosarul 
penal nr. 192/P/2017. 
În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, în situația în care nu există sume în averea debitoarei, practicianul în insolvență 
desemnat să administreze procedura de faliment poate solicita instanței de judecată aprobarea cheltuielilor din fondul de 
lichidare prevăzut la art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență”. 
2. Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA, creditor garantat ce deține un procent de 5,685% din totalul masei 
credale, respectiv un procent de 27,506% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a 
transmis punct de vedere nr. 19139/12.02.2020 prin poșta electornică în data de 12.02.2020, astfel: 
(1). „Banca ia cunoștință de prezentarea dosarului penal nr. 192/P/2017 și a demersurilor efectuate de lichidatorul 
judiciar”. 
(2).„Banca votează împotriva avansării de sume necesare continuării demersurilor judiciare în vederea formulării căii 
de atac împotriva Ordonanței din data de 12.11.2019, dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în dosarul 
penal 192/P/2017, menținută de prim-procuror prin intermediul Ordonanței din 14.01.2020, prin care s-a dispus 
respingerea plângerii formulate de SC Pema Ovin SRL prin lichidator judiciar împotriva administratorului statutar al 
societății Pema Ovin SRL”. 
Conform Procesului-verbal nr. 513/14.02.2020 publicat în BPI nr. 3146/14.02.2020, Adunarea Creditorilor nu este legal 
întrunită, nefiind îndeplinite condițiile cu privire la cvorum instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență pentru discutarea ordinii de zi. 
- Dosarul penal nr. 685/175/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Aiud, Secția Penală cu privire la infracțiunea de abuzul de 
încredere prin fraudarea creditorilor art. 239 NCP săvârșită de Cularea M.: 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de constituire parte civilă vătămată în dosarul nr. 685/175/2020 al Judecătoriei 
Aiud, Secția Penală, având în vedere faptul că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba emis în dosarul 
nr. 697/P/2017 și înregistrat pe rolul Judecătoriei Aiud la data de 02.03.2020 sub dosar nr. 685/175/2020, a fost trimis 
în judecată inculpatul Cularea M., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor prev. de 
art. 239 alin. 2 C. pen. Cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., solicitând obligarea inculpatului Cularea M. la plata sumei de 
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595.520,40 lei, reprezentând creanțele creditorilor debitorului Pema Ovin SRL – în faliment înscrise în Tabelul definitiv 
consolidat ajustat de creanțe nr. 440/07.02.2020, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2836/11.02.2020. 
Conform Minutei Sentinței penale nr. 1040/2020 pronunțată în dosarul nr. 685/175/2020 de Judecătoria Aiud, s-a 
dispus: 
1. În temeiul art. 396 alin. 2 C. pr. pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C. pr. pen., condamnă pe inculpatul Cularea M. - la 
pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor în formă 
continuată, prev. de art. 239 alin. 2 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (11 acte materiale). 2. În temeiul art. 91 C. 
pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, pe o durată de 4 ani, termen de 
supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 Cod penal. În temeiul art. 93 alin. 1 C. pen., obligă inculpatul ca pe durata 
termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune 
Vâlcea, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) 
să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului 
de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În 
temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să frecventeze un 
program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat împreună cu instituţii din 
comunitate. În temeiul art. 94 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere datele prevăzute de art. 93 alin. 1 C. 
pen. se comunică Serviciului de Probaţiune Vâlcea. În temeiul art. 93 alin. 3 C. pen., impune inculpatului, pe parcursul 
termenului de supraveghere, obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii timp de 100 de zile. În 
temeiul art. 404 alin. 2 C. pr. pen., obligaţia de a presta o muncă în folosul comunităţii va fi executată în cadrul 
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea sau a Primăriei Nicolae Bălcescu, conform deciziei consilierului de probaţiune. 
În temeiul art. 91 alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 alin. 1, 2 şi 4 C. pen., respectiv 
asupra faptului că, pe parcursul termenului de supraveghere, nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere, 
neexecutarea obligaţiilor impuse sau stabilite de lege, neîndeplinirea integrală a obligaţiilor civile ori săvârşirea unei noi 
infracţiuni, vor duce la revocarea suspendării şi executarea pedepsei în întregime. 3. În temeiul disp. art. 397 alin. 1 C. 
pr. pen. rap. la art. 23 alin. 2 C. pr. Pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ, admite acţiunile civile formulate de 
persoanele vătămate Irimie O. D., Stoian S. I., Voicu A., Lazea Adrian Ioan, Satmar Costan, Andonie V. M., Pulpa C., 
Ungurean A. C., Mureşan L. O., Mureşan O. G., M.Manase, şi, în consecinţă obligă inculpatul la plata către: - Partea 
civilă Stoian S. I. a sumei de 33.488 lei, cu titlu de daune materiale. - Partea civilă Voicu A. a sumei de 43.200 lei, cu 
titlu de daune materiale. - Partea civilă Lazea A. I. a sumei de 44.384 lei, cu titlu de daune materiale. - Partea civilă 
Satmar Costan a sumei de 45.605 lei, cu titlu de daune materiale. - Partea civilă Andonie V. M. a sumei de 53.948 lei, 
cu titlu de daune materiale. - Partea civilă Pulpa Cornel a sumei de 51.386 lei, cu titlu de daune materiale. - Partea civilă 
Ungurean A. C. a sumei de 75.917 lei, cu titlu de daune materiale. - Partea civilă Mureșan L. O. a sumei de 13.651 lei, 
cu titlu de daune materiale. - Partea civilă Mureșan O. G. a sumei de 24.528 lei, cu titlu de daune materiale. - Partea 
civilă M. Manase a sumei de 68.868 lei, cu titlu de daune materiale. - Partea civilă Irimie O. D. a sumei de 10.381 lei, 
cu titlu de daune materiale. 4. Respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă formulată de S.C. Pema Ovin S.R.L. prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență S.P.R.L. Timişoara. În temeiul art. 274 alin 1 C. pr. pen., obligă inculpatul la 
plata sumei de 1000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.  
Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinţei penale nr. 1040/08.12.2020 pronunţată de către Judecătoria 
Aiud, Secția Penală în dosarul nr. 685/175/2020. Prin Decizia civilă nr. 220/2021 din data de 01.04.2021 pronunțată de 
Curtea de Apel Alba Iulia, Secția Penală în dosarul nr. 685/175/2020, s-a dispus: „Respinge excepția tardivității 
apelului formulat de către SC Pema Ovin SRL prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL Timișoara, excepție 
ridicată de inculpatul Culărea M.. Respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă SC Pema Ovin SRL prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL Timișoara împotriva sentinței penale nr.1040/2020 pronunțată de 
Judecătoria Aiud în dosar nr. 685/175/2020. În baza art.275 al.2 C.pr.pen. obligă pe apelantă să plătească statului suma 
de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel. Definitivă”. 
21. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014  
În cadrul procedurii generale de insolvență și faliment a debitorului Pema Ovin SRL, administratorul/lichidatorul 
judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
publicat în BPI nr. 19413/25.10.2016; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
publicat în BPI nr. 21348/22.11.2016; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
publicat în BPI nr. 85/04.01.2017; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
publicat în BPI nr. 7768/20.04.2017; 
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- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
publicat în BPI conform cererii nr. 1364/25.09.2017; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
publicat în BPI nr. 18108/03.10.2017; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
publicat în BPI nr. 446/10.01.2018, şi afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-activitate-11.01.2018.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 9124/07.05.2018; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 17721/24.09.2018; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 1778/29.01.2019; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 a fost 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9892/17.05.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-de-activitate-SC-Pema-Ovin-SRL-termen-
23.05.2019.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea 85/2014 pentru 
termenul de jduecată din data de 03.10.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18185/30.09.2019 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-de-
activitate-SC-Pema-Ovin-SRL-termen-03.10.2019.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii de faliment a debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea nr. 
85/2014, nr. 326/30.01.2020 pentru termenul de judecată din data de 06.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 2051/31.01.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/01/Raport-de-activitate-SC-Pema-Ovin-SRL-termen-06.02.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii de faliment a debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea nr. 
85/2014, nr. 1472/21.05.2020 pentru termenul de judecată din data de 28.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 8007/25.05.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-Pema-Ovin-SRL-termen-28.05.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii de faliment a debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea nr. 
85/2014, nr. 3068/22.09.2020 pentru termenul de judecată din data de 01.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 15651/23.09.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-activitate-SC-Pema-Ovin-SRL-termen-fond-01.10.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii de faliment a debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea nr. 
85/2014, nr. 318/26.01.2021 pentru termenul de judecată din data de 04.02.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 1638/28.01.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/01/Raport-de-activitate-SC-Pema-Ovin-SRL-termen-fond-04.02.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire  a atribuțiilor și de justificare a cheltuielilor efectuate 
cu administrarea procedurii de faliment a debitorului SC Pema Ovin SRL, întocmit în temeiul disp. art. 59 din Legea nr. 
85/2014, nr. 1716/18.05.2021 pentru termenul de judecată din data de 27.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 8997/21.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-SC-Pema-Ovin-SRL-termen-fond-27.05.2021.pdf. 
22. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Onorariul lichidatorului judiciar, datorat până la data prezentului raport de activitate și nerecuperat: 
- retribuţie componentă fixă lichidator judiciar 800 lei/lună, exclusiv TVA (perioada de faliment aprilie 2019 – 
septembrie 2021): 800 lei/lună * 30 luni + TVA = 28.560,00 lei; 
- retribuție variabilă restantă, reprezentând  3% din sumele distribuite creditorilor (263.552,33 lei *3%*1.19 
TVA=9.408,82 lei, din care achitată suma de 8.620,00 lei) – 788,82 lei. 
23. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
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Sumele avansate de către reprezentantul lichidatorului judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură, și nerecuperate 
până la data prezentului raport de activitate sunt în cuantum de 444,70 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Furnizor 
Nr. Serie 

Documente 
Data Suma  Observații 

1 Municipiul Timișoara 
POSTA 

155243/226134 
21.09.2018 5.00 lei taxă judiciară de timbru 

2 CN Poșta Română SA DIV00060016 04.12.2018 7.80 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 

3 CN Poșta Română SA DIV00060015 04.12.2018 7.30 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 

4 CN Poșta Română SA DIV00063569 20.12.2018 7.80 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 

5 CN Poșta Română SA DIV00001565 11.01.2019 7.80 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
6 CN Poșta Română SA DIV00001566 11.01.2019 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
7 SC Socar Petroleum SA 0097-00525 17.01.2019 220.02 lei alimentare combustibil 
8 CN Poșta Română SA DIV00004008 25.01.2019 9.40 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 
9 CN Poșta Română SA DIV00006014 05.02.2019 6.30 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 

10 
SC OMV Petrom Marketing 
SRL 

0096-00129 14.02.2019 121.06 lei Alimentare combustibil 

11 CN Poșta Română SA DIV00015813 27.03.2019 12.80 lei 
comunicare documente Inspectoratul Județean de Poliție 
Ocna Mureș 

12 CN Poșta Română SA DIV00023636 13.05.2019 8.02 lei comunicare documente Tribunalul Caraș-Severin 

13 CN Poșta Română SA DIV00012994 12.12.2019 7.80 lei 
comunicare acte către Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Caraș-Severin 

14 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001558 15.02.2021 7.10 lei 

comunicare cerere identificare camion către Poliția 
Comunei Drăgoești 

15 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001784 19.02.2021 7.10 lei 

comunicare somație predare bunuri mobile către Culărea 
M. 

  Total cheltuieli de procedură 444.70, lei   

24. Referitor la situațiile financiare finale prevăzute de disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Situațiile financiare finale la data de 16.09.2021a societății Pema Ovin SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite 

Nr. 
crt.  

Denumire 

Sold la data de 
31.12.2015 

*conform indicatorilor 
publicați pe mfinante.ro 

Sold la data de 
16.09.2021 

Activ     
I Active imobilizate 343,524 lei* 0 lei 
4 Stocuri 1,112,751 lei* 0 lei 
5 Creanțe 2,185,890 lei* 0 lei 
6 Numerar și conturi la bănci 23,502 lei* 0 lei 
II Total active circulante 3,322,143 lei 0 lei 
8 Cheltuieli în avans 0 lei 0 lei 

Total Activ 3,665,667 lei 0 lei 
Pasiv     

9 Capital social subscris vărsat și rezerve 200 lei 200 lei 
10 Pierderea sau profitul din rezultatul reportat 132,531 lei -618,300 lei 
11 Profit și pierdere -435,677 lei -7,214 lei 
13 Total capitaluri proprii -303,346 lei -625,314 lei 
14 Total datorii 3,969,013 lei 625,314 lei** 

Total Pasiv 3,665,667 lei 0 lei 

*Valoarea activelor imobilizate de 343,524 lei include și valoarea activelor nepredate de către administratorul statutar 
Culărea M.: instalaţii tehnice maşini cu o valoare contabilă de 18.618 lei,  imobilizările corporale în curs  cu o valoare 
contabilă de 194.895 lei. De asemenea, administratorul statutar Culărea M. a sustras stocurile în valoare de 1,112,751 
lei (efectivul de 2420 ovine), creanțele în valoare de 2,185,890 lei și disponibilitățile bănești în valoare de 23,502 lei, de 
la urmărirea creditorilor. 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar a formulat cerere de antrenare a răspunderii administratorului Culărea M. 
Prin Sentinţa civilă nr. 44/JS/22.02.2018, a fost admisă acţiunea în răspundere patrimonială formulată de lichidatorul 
judiciar împotriva pârâtului Culărea M., respectiv s-a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului pentru suma 
de 859.072,73 lei (Sentinţa civilă nr. 44/JS/22.02.2018 a fost comunicată creditorului bugetar în vederea punerii în 
executare). De asemenea, precizăm faptul că subscrisa a formulat o acțiune în temeiul disp. art. art. 241 – Bancrută 
frauduloasă din Noul Cod Penal (dosarul penal nr. 192/P/2010), prin Ordonanța din data de 12.11.2019 fiind dispusă 
clasarea cauzei. 
** Datoriile în valoare de 625,314 lei sunt constituite din: 595.520,40 lei – valoarea masei credale; 444,70 lei – sumele 
avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură și nerecuperate și 29.348,82 lei – retribuția fixă 
și variabilă a lichidatorului judiciar neachitată. 
25. Referitor la solicitările către judecătorul-sindic 
Având în vedere că nu există bunuri în averea debitorului Pema Ovin SRL, nu există creanțe de recuperat, iar toate 
fondurile au fost distribuite în cadrul procedurii falimentului, solicităm aprobarea prezentului raport final însoțit de 
situațiile financiare finale și închiderea procedurii de faliment a debitorului Pema Ovin SRL, în conformitate cu 
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prevederile art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL de 
orice îndatoriri sau responsabilităţi în legătură cu debitorul sau creditorii acestuia. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


