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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 3558 Data emiterii: 16.09.2021 

11. Date privind dosarul: Număr dosar 2177/115/2020; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Grand Industry SRL, cod de identificare fiscală: 25166565; Sediul social: Globu Craiovei, nr. 223, 
comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/103/2009. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. 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 Grand Industry SRL, 
conform Sentinței civile nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal,  în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, comunică: Raportul cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului Grand 
Industry SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 6 (șase) 
file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului Grand Industry SRL 

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 2177/115/2020; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Roiescu Claudia 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Grand Industry SRL 
1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, s-
a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Grand Industry SRL, cu sediul social în 
Globu Craiovei, nr. 223, comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin, având CUI 25166565, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/103/2009, respectiv s-a dispus numirea în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL prin reprezentat legal ec. Popescu G.. 
Prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus dizolvarea societății debitoare Grand Industry SRL. 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
2. Referitor la disp. art. 64 și art. 147 din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 147 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Grand Industry SRL la sediul social din Satul Globu Craiovei, nr. 223, comuna Iablanița, 
jud. Caraș-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 669/26.02.2021, prin poștă 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865836087 – plic restituit cu mențiunea „administrator 
decedat”; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Grand Industry 
SRL nr. 739/04.03.2021 către asociatul și administratorul Datcu R. G., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865836107 – confirmare nerestituită către subscrisa până la data 
prezentei. 
Având în vedere faptul că, debitorul Grand Industry SRL prin administratorul statutar dl.  Datcu R. G., nu a depus la 
dosarul cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării 
atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Grand Industry 
SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail următorilor creditori: (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Creditor Notificare nr.  

Confirmare de primire  

1 
Primăria Comunei Iablanița 760/05.03.2021 

AR39865836057 – (confirmare de primire nerestituită către subscrisa); 
Comunicată și prin e-mail la adresa primaria.iablanita@yahoo.com (dovada 

comunicării anexată raportului de activitate 881/17.03.2021 

2 
Biroul Vamal de interior Caraş-
Severin     

761/05.03.2021 
Comunicată prin e-mail la adresa vamacarasseverin@customs.ro (dovada 

comunicării anexată raportului de activitate nr. 881/17.03.2021) 
3 Autoritatea pentru Administrarea 762/05.03.2021 Comunicată prin e-mail (dovada comunicării anexată raportului de activitate 
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Activelor Statului  nr. 881/17.03.2021) 

4 

Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Caraș-Severin 

763/05.03.2021 
AR39865836067 

Comunicată și prin e-mail (dovada comunicării anexată raportului de 
activitate nr. 881/17.03.2021) 

5 

Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva – Direcția 
Silvică Caraș-Severin 

768/08.03.2021 
AR39865836077 

Comunicată prin e-mail (dovada comunicării anexată raportului de activitate 
nr. 881/17.03.2021 

Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Grand Industry SRL nr. 
672/26.02.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4425/11.03.2021, afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-simplificare-a-insolventei-impotriva-SC-Grand-Industry-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național 
din data de 11.03.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 - dovezile aferente fiind 
anexate raportului de activitate nr. 881/17.03.2021 depus la dosarul cauzei.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței nr. 683/26.02.2021 
prin fax, în vederea efectuării mențiunilor necesare. (dovada aferentă fiind anexată raportului de activitate nr. 
881/17.03.2021 depus la dosarul cauzei). 
De asemenea, conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 
2177/115/2020 de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, 
lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență 
împotriva debitorului SC Grand Industry SRL nr. 684/26.02.2021 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; 
ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; 
Patria Bank SA; Idea Bank - (dovada aferentă fiind anexată raportului de activitate nr. 881/17.03.2021 depus la dosarul 
cauzei). Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, 
debitorul SC Grand Industry SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Patria Bank SA; Banca Comercială 
Română; First Bank România; Idea Bank; Eximbank SA; Libra Internet Bank SA; Idea Bank; Vista Bank; Intesa 
Sanpaolo Bank - (dovezile aferente fiind anexate raportului de activitate nr. 881/17.03.2021 depus la dosarul cauzei). 
3. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Conform Procesului-verbal nr. 910/19.03.2021 al Adunării Generale a Asociaților SC Grand Industry SRL, la ședința 
adunării asociaților nu au fost prezenți niciunul dintre cei doi asociați, respectiv președintele de ședință - practician în 
insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că Adunarea Generală 
a Asociaților SC Grand Industry SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare la 
valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege - anexat raportului de activitate nr. 881/17.03.2021 depus la dosarul cauzei. 
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul Grand Industry SRL și administratorul statutar prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 
85/2014 în data de 19.03.2021, la ora 14:00.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 911/19.03.2021, lichidatorul judiciar fost în imposibilitate de a identifica 
bunuri în averea debitoarei, administratorul societății dl. Datcu R. G. nefiind prezent la procedura de inventariere – 
anexat raportului de activitate nr. 881/17.03.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform disp. art. 93 și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, inventarul bunurilor debitoarei se încheie pe baza 
comunicărilor scrise transmise de autoritățile relevante.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 8989/11.03.2021 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraș - Severin, debitorul 
Grand Industry SRL nu deține în proprietate cu buni imobile – anexat raportului de activitate nr. 881/17.03.2021 depus 
la dosarul cauzei.  
Conform Adresei nr. 894/25.03.2021 emisă de Primăria Comunei Iablanița, debitorul Grand Industry SRL figurează în 
evidențele primăriei cu bunuri mobile – anexată raportului de activitate nr. 1282/16.04.2021 depus la dosarul cauzei.  
Conform adresei nr. 31555/28.04.2021 emisă de Municipiul Reșița, debitorul Grand Industry SRL nu a figurat niciodată 
în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Reșița. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform adresei nr. 32667/12.04.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Caraș-Severin, debitorul Grand Industry SRL 
figurează cu bunuri mobile conform anexei. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul Datcu R. G., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865650898, Somația nr. 1473/04.05.2021 prin care a solicitat . 
5. Referitor la disp. art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului 
SC Grand Industry SRL nr. 1267/16.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6897/19.04.2021 
și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-
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de-verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-debitorului-SC-Grand-Industry-SRL.pdf – extras BPI anexat raportului 
de activitate nr. 1282/16.04.2021 depus la dosarul cauzei. 
Subscrisa a procedat la întocmirea Tabelului preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Grand 
Industry SRL nr. 1269/16.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6975/19.04.2021 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Tabel-preliminar-
de-creante-intocmit-impotriva-SC-Grand-Industry-SRL.pdf – extras BPI anexat raportului de activitate nr. 
1282/16.04.2021 depus la dosarul cauzei. 
6. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL nr. 1526/06.05.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 8022/07.05.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-SC-Grand-Industry-SRL.pdf.  
7. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului 
privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Grand Industry SRL, 
întocmit în condiţiile disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nr. 1037/30.03.2021, acesta fiind publicat în BPI nr. 5832/01.04.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la 
link-ul: h http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-
85-2014-privind-SC-Grand-Industry-SRL.pdf. – extras BPI anexat raportului de activitate nr. 1282/16.04.2021 depus la 
dosarul cauzei.  
8. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere dispozițiile Sentinței civile civilă nr. 27/JS din data de 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 
2177/115/2020 de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, 
lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, publicând o dublă convocare: 
Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Grand Industry SRL va avea loc la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 22.04.2021, ora 09:00, având ca 
ordine de zi:  
„(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului Grand Industry SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Grand Industry SRL.  
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Grand Industry SRL. 
(5).Desemnarea lichidatorului judiciar/confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de 
către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 27/JS din data 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de 
către Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
(6).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar desemnat/ aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Grand 
Industry SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 22.04.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 29.04.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din Notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Grand Industry SRL nr. 672/26.02.2021 a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 4425/11.03.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificare-a-insolventei-
impotriva-SC-Grand-Industry-SRL.pdf. – anexat procesului-verbal AGC 1364/22.04.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 1364/22.04.2021 Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Grand Industry SRL 
din data de 22.04.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 76,957% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL nr. 1269/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6975/19.04.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și de situația financiară a 
debitorului Grand Industry SRL. 
2. Cu o majoritate de 76,957% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL nr. 1269/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6975/19.04.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat concluziile raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
3. Având în vedere disp. art. 50 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv faptul că în Tabelul preliminar de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL nr. 1269/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6975/19.04.2021 
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au fost înscriși 3 (trei) creditori, președintele de ședință constată că, nu se poate constitui un comitet al creditorilor, 
atribuțiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor SC Grand Industry SRL. 
4. Având în vedere disp. art. 50 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv faptul că în Tabelul preliminar de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL nr. 1269/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6975/19.04.2021 
au fost înscriși 3 (trei) creditori, președintele de ședință constată că, nu se poate constitui un comitet al creditorilor, 
respectiv nu se poate desemna președintele comitetului creditorilor, atribuțiile comitetului vor fi exercitate de adunarea 
creditorilor SC Grand Industry SRL. 
5. Cu o majoritate de 76,957% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL nr. 1269/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6975/19.04.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor confirmă lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 27/JS din data 18.02.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de către Tribunalul Caraș-Severin, 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
6. Cu o majoritate de 76,957% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Grand Industry SRL nr. 1269/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6975/19.04.2021 (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor aprobă retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 
întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Grand Industry SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 
1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului 
ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
Procesul-verbal nr. 1364/22.04.2021 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.04.2021, ora 09:00 a fost depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7299/23.04.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-
de-22.04.2021-ora-09.00.pdf. 
9. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
În procedura simplificată de insolvență a debitorului Grand Industry SRL, 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 Grand Industry SRL nr. 881/17.03.2021, pentru 
termenul lunar din data de 18.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5498/26.03.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Raport-de-activitate-SC-Grand-Industry-SRL-termen-lunar-18.03.2021.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 Grand Industry SRL nr. 1282/16.04.2021, pentru 
termenul lunar din data de 18.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7108/21.04.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-SC-Grand-Industry-SRL-termen-lunar-18.04.2021.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 Grand Industry SRL nr. 1506/05.05.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 13.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7967/06.05.2021 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-SC-Grand-Industry-SRL-termen-fond-13.05.2021.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 Grand Industry SRL nr. 2168/18.06.2021, pentru 
termenul lunar din data de 18.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 10958/22.06.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-SC-Grand-Industry-SRL-termen-lunar-18.06.2021.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 Grand Industry SRL nr. 2558/16.07.2021, pentru 
termenul lunar din data de 18.07.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12472/19.07.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/07/Raport-de-activitate-SC-Grand-Industry-SRL-termen-lunar-18.07.2021.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 Grand Industry SRL nr. 3013/17.08.2021, pentru 
termenul lunar din data de 18.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14013/25.08.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Raport-de-
activitate-SC-Grand-Industry-SRL-termen-lunar-18.08.2021.pdf.  
10. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Datcu R. G. în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal. 
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Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2177/115/2020/a1 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 10.08.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 10.08.2021 s-a dispus: Citarea reclamantului lichidator judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL, cu menţiunea de a indica valoarea bunurilor care, conform înscrisurilor depuse la dosar, se află în 
patrimoniul societăţii şi nu au fost predate. Se va pune în vedere reclamantului să depună răspunsul la dosar cu cel puţin 
3 zile înainte de termenul de judecată şi să facă dovada comunicării lui către pârât.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 3019/17.08.2021 către Primăria Comunei Iablanița (transmisă prin e-mail 
la adresa primaria.iablanita@yahoo.com) prin care a solicitat comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor 
documentelor justificative (contracte de vânzare-cumpărare, facturii fiscale de achiziții) privind bunurile cu care 
contribuabilul Grand Industry SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Iablanița, conform Dosar 
fiscal – Patrimoniu nr. 894/25.03.2021, în vederea determinării valorii mijloacelor de transport aflate în averea 
debitorului Grand Industry SRL și nepredate lichidatorului judiciar de către administratorul statutar Datcu R. G., 
conform dispozițiilor judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 10.08.2021 în cadrul 
dosarului nr. 2177/115/2020/a1. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, lichidatorul judiciar nu a primit răspuns de la Primăria Comunei Iablanița cu privire la solicitările sale. 
De asemenea, având în vedere faptul că, societatea Grand Industry SRL nu a depus la organul fiscal situațiile financiare 
anuale încheiate pentru perioada 2013-2020, în vederea determinării valorii activelor din averea debitorului, lichidatorul 
judiciar a comunicat Adresa nr. 3020/17.08.2021 către Administrația Județeană a Finanțelor Publice, prin care a solicitat 
comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor situațiilor financiare anuale întocmite și depuse de contribuabilul Grand 
Industry SRL la organul fiscal în perioada 2009-prezent. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 5452/03.09.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin prin 
Serviciul Fiscal Orășănesc Băile Herculane, în evidențele fiscale nu au fost identificate situațiile financiare anuale ale 
contribuabilului Grand Industry SRL pentru perioada 2009-2020. 
Astfel, lichidatorul judiciar a solicitat opinia unui specialist, expert evaluator membru ANEVAR, pentru a stabili o 
potențială valoare obtenabilă în urma valorificării bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei. Valoare de piață 
estimată de Expert Evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O. pentru bunuri mobile cu caracteristici similare este de 
aprox. 91.000 euro fără TVA echivalentul a 447,720 lei fără TVA, respectiv 108.290 euro inclusiv TVA echivalentul a 
532.787 lei inclusiv TVA. (conform notei de opinie depusă la dosarul nr. 2177/115/2020/a1. 
Conform dispozițiilor Instanței pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 10.08.2021, lichidatorul judiciar a 
comunicat notele precizatoare cu privire la valoarea bunurilor mobile nepredate lichidatorului judiciar și aflate în 
patrimoniul debitorului Grand Industry SRL, către pârâtul Datcu R. G., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39862309053, conform dovezii anexate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin Sentința civilă nr. 138/JS din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2177/115/2020/a1, judecătorul-sindic a dispus: Admite în parte 
acţiunea în răspundere patrimonială formulată de lichidatorul Consultant Insolvenţă SPRL împotriva pârâtului Datcu R. 
G.. Dispune atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului pentru suma de 532.787 lei. 
Din considerentele Sentinței civile nr. 138/JS din data de 09.09.2021, se reține faptul că, în baza disp. art. 45 alin. (1) lit. 
h) şi art. 169 alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 85/2014, instanţa a admis în parte cererea formulată de reclamantul 
lichidator judiciar şi a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului Datcu R. G. pentru suma de 532.787 lei, 
reprezentând o parte din pasivul societăţii, respectiv contravaloarea autovehiculelor proprietatea debitorului Grand 
Industry SRL şi care nu au fost predate lichidatorului judiciar. 
Cu privire la faptele care atrag incidența disp. art. 169 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar se 
află în imposibilitate de a prezenta dovezi suficiente și adecvate privind săvârșirea acestora de către administratorul 
Datcu R. G., respectiv intenția de fraudă a acestuia 
Având în vedere deliberările judecătorului-sindic, în temeiul disp. art. 169 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul 
judiciar a procedat la notificarea creditorilor debitorului Grand Industry SRL prin publicarea notificării nr. 
3370/09.09.2021 în BPI nr. 14929/10.09.2021 cu privire la faptul că, subscrisa nu intenționează să formuleze apel 
împotriva Sentinței civile nr. 138/JS din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2177/115/2020/a1.  
Împotriva acestei hotărâri calea de atac poate fi exercitată de către orice creditor interesat care deține mai mult de 30% 
din valoarea creanțelor înscrise la masa credală a debitorului Grand Industry SRL, în conformitate cu disp. art. 169 alin. 
(7) teza II-a din Legea nr. 85/2014. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Caraș-Severin a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 138/JS din data de 09.09.2021. 
Până la data prezentei, nu a fost stabilit primul termen de soluționare a apelului. 
Menționăm faptul că, ulterior soluționării apelului, creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin va proceda la executarea silită a pârâtului 
Datcu R. G. prin executorii fiscali, conform disp. art. 220 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală: „(10) În cazul în care, potrivit legii, s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit 
prevederilor legislației privind insolvența, și pentru creanțe fiscale, prin derogare de la prevederile art. 173 din Legea nr. 
85/2014, executarea silită se efectuează potrivit dispozițiilor prezentului cod, de către organul de executare silită 
prevăzut de acesta. În situația în care atragerea răspunderii privește atât creanțe fiscale administrate de organul fiscal 
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central, cât și creanțe fiscale administrate de organul fiscal local, competența aparține organului fiscal care deține 
creanța fiscală mai mare. În acest caz, organul de executare silită distribuie sumele realizate potrivit ordinii prevăzute de 
Legea nr. 85/2014”. 
11. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  
Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum 
de 133,49 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 24036 11.03.2021 55.69 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate de 
insolvență în ziarul Național din data de 11.03.2021 

2 
C.N. Poșta Română 

SA 
DIV00002532 12.03.2021 46.80 lei 

comunicare notificări privind deschiderea procedurii simplificate 
de insolvență către debitor, asociați și creditori 

3 
C.N. Poșta Română 

SA 
DIV00004321 04.05.2021 8.20 lei comunicare somație către administratorul Datcu R. G. 

4 
C. N. Poșta Română 

S.A. 
DIV00005110 26.05.2021 14.60 lei Comunicare cerere de chemare în judecată la Tribunalul Caraș-

Severin 

5 
C. N. Poșta Română 

S.A. 
DIV00034898 01.09.2021 8.20 lei comunicare note precizatoare privind valoarea bunurilor 

nepredate, către administratorul Datcu R. G. 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
133.49 lei 

12. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Procesului-verbal nr. 1364/22.04.2021 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.04.2021, ora 09:00 
publicat în BPI nr. 7299/23.04.2021, retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv 
TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Grand Industry SRL, în cazul onorariului fix și 
procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA) – neachitată până în 
prezent. 
13. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că, debitoru Grand Industry SRL nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu sunt fonduri de 
distribuit în cadrul prezentei proceduri simplificate de insolvență,  în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 
85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Grand Industry SRL, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau 
responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în 
cuantum de 5.000 lei + TVA, aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor din data de 22.04.2021, și plata sumei de 
133,49 lei reprezentând sume avansate de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru plata 
cheltuielilor din cadrul procedurii simplificate de insolvență. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


