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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 3786 Data emiterii: 30.09.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Ion Goloiu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Duniag Instal SRL, cod de identificare fiscală: 18145640; Sediul social: Moreni, str. Neptun, camera 2, 
bloc K, parter, ap. 4, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/598/2008. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Duniag Instal SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 10.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020, în temeiul art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Cartrans 
Preda SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Cartrans Preda SRL 

Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Ion Goloiu 
Temei juridic: art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Duniag Instal SRL 
În data de 28.09.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de admitere a creanței formulată de societatea 
Cartrans Preda SRL, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Mărășești, nr. 309, jud. Prahova, având CUI RO 
6000034, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1894/1994, prin care 
a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL cu suma totală de 
6.446,80 lei, din care suma de 5.033,13 lei reprezintă rest de plată din prețul de vânzare a autovehiculului Mercedes 
Benz Vito, având nr. de identificare/serie șasiu WDF639705E3883256, 740,43 lei – dobânda legală penalizatoare 
aferentă debitului neachitat (calculată cu începere de la data scadenței blietului la ordin 04.03.2019 până la data 
deschiderii procedurii simplificate a insolvenței 05.08.2020) și suma de 673,24 lei reprezentând cheltuielile și onorariile 
de executare achitate de Cartrans Preda SRL în cursul executării silite inițiate contra debitorului Duniag Instal SRL la 
data de 29.06.2020 în dosarul de executare nr. 62/2020, la care se adaugă taxele judiciare de timbru aferente cererii de 
încuviințare a executării silite  de 20 de lei și cererii de admitere a creanței de 200 lei. 
În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței creditorului Cartrans Preda SRL s-au avut în vedere 
următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „Principalele atribuții ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentului 
capitol, sunt: […] f) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, notificarea 
creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe; […]”; 
• Prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați potrivit 
prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin 
depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul 
înscrierii lor la masa credală.” 
• Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
• Prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care 
„[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
• Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în 
termenele prevăzute de legi speciale.” 
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• Prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „(1) Acțiunile, 
cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul 
instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în 
activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei”. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de Cartrans Preda SRL, identificând următoarele aspecte:  
- Conform facturii fiscale seria PHCAR nr. 6401943/22.10.2018, creditorul Cartrans Preda SRL a vândut către Duniag 
Instal SRL autoturismul marca Mercedes Benz model Vito, având nr. de înmatriculare B-57-ZPJ și nr. de 
identificare/serie șasiu WDF639705E3883256, la prețul total de 53.669,35 lei, din care Duniag Instal SRL a achitat 
efectiv suma de 48.547,24 lei, iar pentru diferența de 5.122,11 lei a fost emis biletul la ordin seria BRDE3AG nr. 
0846154, în data de 24.10.2018, cu scadență la data de 04.03.2019. 
- Urmare prezentării biletului la ordin spre decontare, creditorului Cartrans Preda SRL i-a fost acceptată la plată de către 
bancă doar suma de 108,98 lei, pentru diferență de sumă fiind refuzată decontarea din cauza lipsei de disponibil în 
contul bancar al Duniag Instal SRL. 
5.122,11 lei – 108,98 lei = 5.013,13 lei – diferență (contrar susținerilor creditorului privind diferența de 5.033,13 lei). 
- Prin Cererea nr. 180/J/19.06.2020, creditorul Cartrans Preda SRL a solicitat către Biroul Executorului Judecătoresc 
Dumitru F. L., să procedeze la executarea silită a societății Duniag Instal SRL, în temeiul titlului executoriu bilet la 
ordin seria BRDE3AG nr. 0846154 scadent la data de 04.03.2019 pentru suma de 5.033,13 lei (creanța principală de 
5.013,13 lei și taxa judiciară de timbru de 20 lei). 
- Prin Încheierea de ședință din Camera de Consiliu din data de 13.07.2020 pronunțată de Judecătoria Moreni în dosarul 
nr. 1772/262/2020, a fost admisă cererea de încuviințare a executării silite formulată de BEJ Dumitru F. L., respectiv a 
fost încuviințată executarea silită, prin toate modalitățile de executare, simultan ori succesiv, a obligației de plată a 
sumei de 5.013,13 lei, reprezentând creanță principală ce va fi actualizată cu indicele de inflație de la data scadenței 
04.03.2019 până la data plății integrale și efective, precum și a tuturor accesoriilor și a cheltuielilor de executare, 
stabilite în sarcina creditorului Cartrans Preda SRL și în sarcina debitorului. 
- Conform facturii fiscale seria DFL nr. 97 din 14.07.2020 emisă de BEJ Dumitru F. L., cheltuielile de executare și 
onorariul executorului judecătoresc sunt în valoare totală de 453,24 lei. 
- Conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria 130534/2020 nr. 90209 emisă de Municipiul Ploiești în data 
de 24.06.2020, creditorul Cartrans Preda SRL a achitat taxa judiciară de timbru în valoare de 20,00 lei necesară 
investirii cu formulă executorie. 
- Conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria 130534/2021 nr. 14565 emisă de Municipiul Ploiești în data 
de 21.01.2021, creditorul Cartrans Preda SRL a achitat taxa judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei aferentă cererii 
de admitere a creanței. 
Urmare procedurii de verificare, lichidatorul judiciar va proceda la înscrierea creanței solicitate de Cartrans Preda SRL 
în Tabelul definitiv actualizat II de creanțe întocmit împotriva debitorului Duniag Instal SRL, astfel: 
- va înscrie debitul de 5.013,13 lei conform dispozițiilor Încheierii de ședință din Camera de Consiliu din data de 
13.07.2020 pronunțată de Judecătoria Moreni în dosarul nr. 1772/262/2020; 
- contrar calculelor efectuate de către creditorul Cartrans Preda SRL prin care a stabilit dobânda legală penalizatoare 
solicitată în valoare de 740,43 lei (calculată pentru suma de 5.033,13 lei), lichidatorul judiciar va înscrie dobânda legală 
penalizatoare aferentă debitului de 5.013,13 lei calculată conform dispozițiilor Încheierii de ședință din Camera de 
Consiliu din data de 13.07.2020 pronunțată de Judecătoria Moreni în dosarul nr. 1772/262/2020,  de la data scadenței 
biletului la ordin - 04.03.2019 până la data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței 05.08.2020, în valoare de 
737,51 lei, astfel: 

Perioada Fractie Dobanda legala penalizatoare pentru 
raporturi intre profesionisti - art 3 alin 21 

este dob. remuneratorie+8%) 
2019-Mar-05 - 2019-Dec-31 302 zile din 365 10.50% 435.52 lei
2020-Jan-01 - 2020-Mar-22 82 zile din 366 10.50% 117.93 lei
2020-Mar-23 - 2020-Jun-01 71 zile din 366 10.00% 97.25 lei
2020-Jun-02 - 2020-Aug-05 65 zile din 366 9.75% 86.81 lei
Perioada 2019-Mar-05 - 2020-Aug-05  Total: 737.51 lei

- va înscrie cheltuielile de executare de 453,24 lei și 20,00 lei, conform dispozițiilor Încheierii de ședință din Camera de 
Consiliu din data de 13.07.2020 pronunțată de Judecătoria Moreni în dosarul nr. 1772/262/2020; 
- va respinge creanța în valoare de 20,00 lei solicitată în plus de către creditorul Cartrans Preda SRL; 
- va respinge creanța în valoare de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de timbru aferentă depunerii cererii de 
admitere a creanței având în vedere disp. art. 1 alin. (2) din OUG nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru: 
„[...] taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele 
fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești [...]”, respectiv nu este o creanță 
născută înainte de deschiderea procedurii simplificate a insolvenței debitorului Duniag Instal SRL, având în vedere 
chitanța pentru creanțele bugetelor locale seria 130534/2021 nr. 14565 emisă de Municipiul Ploiești în data de 
21.01.2021. 
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Astfel, lichidatorul judicar a înscris creanța solicitată de Cartrans Preda SRL în valoare totală de 6.223,88 lei (5.013,13 
+ 737,51 lei +  453,24 lei + 20,00 lei) în Tabelul definitiv actualizat II de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Duniag Instal SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 3841/01.10.2021 
către creditorul Cartrans Preda SRL privind înscrierea parțială a creanței solicitate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


