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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 4073 Data emiterii: 13.10.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 618/110/2020; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasile Smeu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Cariatida SRL, cod de identificare fiscală: 5243574; Sediul social: Onești, str. Daciei, nr. 2, sc. A, ap. 
3, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/242/1994. 
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 Cariatida SRL, numit prin 
Decizia civilă nr. 46/2021 din data de 09.02.2021 pronunţată de către Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 618/110/2020/a1, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 
de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Cariatida SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Cariatida SRL 
Număr dosar 618/110/2020; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Vasile Smeu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Cariatida SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Cariatida SRL, nr. 3447/13.09.2021 pentru 
termenul lunar din data de 13.09.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15084/14.09.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Raport-de-activitate-SC-Cariatida-SRL-termen-lunar-13.09.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 872/16.03.2021 către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Onești 
prin care a solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Cariatida SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în 
evidențele B.C.P.I. Onești cu bunuri imobile. 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară 
după numele/denumirea proprietarului nr. 8316/25.03.2021 emis de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oneşti, 
debitorul Cariatida SRL deține în proprietate bunul imobil - Imobil situat în Municipiul Onesti,Calea Marasesti, nr./bl. 
4, sc. F, parter, județul Bacău, nr. de carte funciară IE 60543-C1-U3– UAT Onesti, nr. cadastral 60543-C1-U3 – dovezi 
depuse la dosarul cauzei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 871/16.03.2021 către Primăria Municipiului Onești prin care a solicitat 
comunicarea dacă societatea debitoare figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei 
Municipiului Onești cu bunuri impozabile. 
Conform Adresei nr. 15750/30.03.2021 emisă de Municipiul Onești, debitorul Cariatida figurează în evidențele fiscale 
cu obligațiile fiscale neachitate în valoare de 6.306 lei, reprezentând impozite și taxe, respectiv debitorul figurează cu 
următoarele bunuri în patrimoniu:  
- Locuință beton fără instalații, suprafață construită 94,12 mp; data dobândirii 10.02.2006, situată în Onești, Bdul 
Marasesti, nr. 4, bloc 4, SC F, jud. Bacău, folosință: nerezidențială (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Administratorul statutar a comunicat subscrisei următoarele acte cu privire la bunurile din averea debitorului:  
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între societatea Socomind SA și Cariatida SRL (încheiere de autentificare nr. 
272 din data de 10.02.2006 emisă de BNP Vranceanu C.) privind cumpărarea bunului imobil – spațiu comercial situat în 
Municipiul Onești, Calea Mărășești, bloc 4, scara F, parter, jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, având o 
suprafață utilă de 78,40 mp, cu numărul cadastral 169/F;0;3; compus din spațiu desfacere, în suprafață utilă de 48,45 
mp; grup sanitar în suprafață utilă de 9,19 mp și depozit în suprafață utilă de 20,84 mp, conform documentației 
cadastrale; 
- Lista de inventariere stocuri încheiată la data de 31.12.2020. 
Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea administratorului statutar dna Paris G. în vederea prezentării la 
procedura de inventariere a stocurilor din averea debitorului Cariatida SRL, în data de 20.07.2021, la locul amplasării 
bunului imobil – spațiu comercial, din averea debitorului Cariatida SRL, situat în Municipiul Onești, Calea Mărășești, 
bloc 4, scara F, parter, jud. Bacău. 
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În data de 20.07.2021, reprezentantul lichidatorului judiciar dl. Boca L. a procedat la efectuarea procedurii de 
inventariere a bunurilor din averea debitorului. 
Inventarierea bunurilor conform dispoziţiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, a avut loc în incinta bunului imobil – spațiu comercial, din averea debitorului Cariatida 
SRL, situat în Municipiul Onești, Calea Mărășești, bloc 4, scara F, parter, jud. Bacău, rezultatele acesteia fiind 
consemnate şi anexate procesului-verbal de inventariere nr. 2582/20.07.2021.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2582/20.07.2021, au fost identificate următoarele bunuri în averea 
debitorului Cariatida SRL: 
• bunul imobil – spațiu comercial situat în Municipiul Onești, Calea Mărășești, bloc 4, scara F, parter, jud. Bacău, în 
suprafață construită de 94,12 mp, având o suprafață utilă de 78,40 mp, cu numărul cadastral 169/F;0;3; compus din 
spațiu desfacere, în suprafață utilă de 48,45 mp; grup sanitar în suprafață utilă de 9,19 mp și depozit în suprafață utilă de 
20,84 mp, conform documentației cadastrale; 
• stocuri – conform Listei de inventariere anexate (72 pagini). 
* Procedura de inventariere a stocurilor a fost efectuată prin sondaj, având în vedere în vedere volumul mare de stocuri. 
Nu au fost depistate nereguli semnificative urmare inventarierii prin sondaj care să determine efectuarea procedurii de 
inventariere totale. 
Reprezentantul delegat al lichidatorului judiciar a procedat la sigilarea la sigilarea următoarelor bunuri aflate în 
proprietatea debitorului SC Cariatida SRL: 
• bunul imobil – spațiu comercial situat în Municipiul Onești, Calea Mărășești, bloc 4, scara F, parter, jud. Bacău, în 
suprafață construită de 94,12 mp, având o suprafață utilă de 78,40 mp, cu numărul cadastral 169/F;0;3; compus din 
spațiu desfacere, în suprafață utilă de 48,45 mp; grup sanitar în suprafață utilă de 9,19 mp și depozit în suprafață utilă de 
20,84 mp, conform documentației cadastrale; 
• stocuri – conform Listei de inventariere anexate Procesului-verbal de sigilare nr. 2853/20.07.2021.  
Menționăm faptul că, bunurile mobile inventariate - stocurile de marfă situate în incinta bunului imobil – spațiu 
comercial situat în Municipiul Onești, Calea Mărășești, bloc 4, scara F, parter, jud. Bacău, au fost lăsate în custodia 
administratorului Paris G., conform Procesului-verbal de custodie nr. 2854/20.07.2021, având în vedere lipsa altor spații 
de depozitare, în vederea asigurării securității și conservării acestora.  
Conform Procesului-verbal nr. 2297/29.06.2021 publicat în BPI nr. 11487/30.06.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitoarei SC Cariatida SRL din data de 29.06.2021, ora 12:00, a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 87,766% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar al creanțelor întocmit împotriva 
debitorului SC Cariatida SRL nr. 159/03.06.2020 publicat în BPI nr. 9029/05.06.2020 (respectiv un procent de 100,00% 
din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a desemnat 
expertul expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., în vederea determinării valorii de piață a bunului 
imobil – spațiu comercial situat în Onești, Bdul Marasesti, nr. 4, bloc 4, sc F, parte, jud. Bacău, în suprafață construită 
94,12 mp, cu nr. cadastral 169/F;0;3 (compus din spațiu desfacere și depozit), respectiv a stocurilor de piese de schimb 
și unelte pentru construcții, existente în patrimoniul debitorului Cariatida SRL, pentru onorariul de 3.500 lei (nu se 
adaugă TVA), plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL din data de 29.06.2021, ora 
12:00, consemnată în procesul-verbal nr. 2297/29.06.2021, lichidatorul judiciar a comunicat către expertul evaluator 
desemnat membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O. toate documentele aferente bunurilor din averea debitorului, în vederea 
întocmirii raportului de evaluare. 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare a bunului 
imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață 
construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în CF nr. Nr. 60543-C1-
U3 Onești (Nr. CF vechi:9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), din averea debitorului Cariatida SRL, nr. 
253/23.08.2021, întocmit de Tărăsescu I. P. O. - Expert Evaluator, respectiv a publicat anunțul nr. 3397/10.09.2021 
privind depunerea raportului, în BPI nr. 14994/13.09.2021. (Anexa 1) 
Conform Raportului de evaluare nr. 253/23.08.2021, întocmit de Tărăsescu I. P. O. - Expert Evaluator, valoarea de piață 
a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în 
suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în CF nr. Nr. 
60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi:9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), regim de înălțime S+P+4E, anul construirii 
1985, aflat în proprietatea debitorului Cariatida SRL, este de 50.800 EURO, echivalent a 250.630 lei (la cursul mediu 
valutar de 4,9335 LEI = 1 EURO). 
Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL în vederea 
aprobării Raportului de evaluare nr. 253/23.08.2021, întocmit de Tărăsescu I. P. O. - Expert Evaluator, respectiv 
aprobării Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea valorificării bunului imobil spațiu 
comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău din averea debitorului 
Cariatida SRL. 
3. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 1.042,87 lei, astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
514169 10.03.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-Furnizare 
informații nr. 514169/10.03.2021 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
544781 15.03.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-Furnizare 
informații nr. 544781/15.03.2021 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00004184 27.04.2021 7.10 lei comunicare somație către administrator Paris G. 

4 
Olimpiq Media SRL PBL 25762 04.06.2021 40.53 lei Publicare anunț organizare selecție oferte de 

evaluare bunuri în ziarul Național din 04.06.2021 

5 

SC OMV Petrom Marketing 
SRL 

1165-00391 29.06.2021 305.24 lei cheluieli deplasare în Municipiul Onești, Calea 
Mărășești, bloc 4, scara F, parter, jud. Bacău, în 
vederea inventarierii bunului imobil din averea 

debitorului 

6 
Boca L. BOC 27 21.07.2021 650.00 lei cheltuieli deplasare în vederea efectuării procedurii 

de inventariere a bunurilor din averea debitorului 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
1.042,87 

lei 

4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Hotărârii privind înlocuirea lichidatorului judiciar al debitorului Cariatida SRL nr. 48863/13.07.2020 publicată 
în BPI nr. 11834/17.07.2020 emisă de creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, 
onorariul lichidatorului judiciar constă din: un onorariu lunar de 298 lei (exclusiv TVA) și un onorariu variabil 1% din 
sumele distribuite creditorilor (exclusiv TVA). 
Onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 09.02.2021 – 09.10.2021 este în valoare totală de 2.836,96 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 298 lei + TVA * 8 luni, neachitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate. 
5. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal următoarele: 
- Având în vedere disp. art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014: „Confirmarea, prin încheiere, a administratorului 
judiciar sau a lichidatorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de creditorul care deține mai mult de 50% din 
valoarea creanțelor. Dacă nu există contestații asupra legalității hotărârii adunării creditorilor sau a deciziei creditorului 
care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor, confirmarea se face în camera de consiliu, fără citarea părților, în 
termen de 5 zile de la sesizarea judecătorului-sindic”, respectiv dispozițiile Deciziei civile nr. 46/2021 din data de 
09.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 
nr. 618/110/2020/a1, solicităm în mod respectuos judecătorului-sindic ca prin încheierea pe care o va pronunța să 
dispună: confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului Cariatida SRL pe societatea de practicieni în 
insolvență Consultant Insolvență SPRL înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, 
reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G., cu onorariul lunar de 298 lei exclusiv TVA și onorariu de succes 
1% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor, desemnat prin Hotărârea creditorului majoritar Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bacău nr. 48863/13.07.2020, respectiv numit prin Decizia civilă nr. 46/2021 din data de 
09.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 
nr. 618/110/2020/a1. 
- Să dispună un nou termen în vederea continuării procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Cariatida SRL, 
valorificarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 
din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec.  Popescu G.  
 
 
 
 
 
 
 


