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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 4543 Data emiterii: 05.11.2021 

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. 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 Duniag Instal SRL, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 7 (șapte) 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 Duniag Instal 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Duniag Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) 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 Duniag Instal SRL nr. 3917/06.10.2021, pentru 
termenul lunar din data de 05.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16975/11.10.2021 (extras BPI 
depus la dosar) şi afișat pe site-ul subscrisei la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-SC-Duniag-Instal-SRL-termen-lunar-05.10.2021.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Urmare analizării documentelor comunicate de către fostul lichidator judiciar provizoriu – Situații furnizori – facturi 
neachitate, lichidatorul judiciar a constatat faptul că, fostul lichidator judiciar nu a procedat la notificarea creditorilor 
înregistrați în evidențele contabile ale debitorului, cu privire la deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, contrar 
disp. art. 99 alin. (3) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței, respectiv dispozițiile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire către următorii creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Destinatar 

Adresa la care a fost comunicată notificarea prin poștă cu 
confirmare de primire Notificare nr. 

Adresa de e-mail la 
care a fost comunicată 
notificarea în format 

electronic 

1 Valrom Industrie SRL București, Bd-ul Preciziei, nr. 28, Sector 6 3796/01.10.2021 office@valrom.ro 
2 Artsani Com SRL Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 236, jud. Prahova 3797/01.10.2021 contact@artsani.ro 

3 Conpet SA 
Strada Anul 1848 nr. 1-3, cod poștal 100559, Ploiești, 
Prahova 

3912/06.10.2021 
conpet@conpet.ro 

4 OMV Petrom S.A. 
Petrom City, str. Coralilor, nr. 22, 
Sector 1, cod postal 013326     

3913/06.10.2021 
comercial@petrom.com 

5 

Petrotrans S.A.- în 
faliment prin lichidator 
judiciar Rominsolv SPRL București, str. Splaiul Unirii, nr. 223, etaj 4, sector 3 

3914/06.10.2021 
office@rominsolv.ro 

6 Prompt S.R.L. Ploiești, str. Mihai Bravu, rn. 244 A, jud. Prahova 3915/06.10.2021 - 

Menționăm faptul că, asupra bunului imobil din averea debitorului a fost instituit sechestrul penal în vederea recuperarii 
prejudiciului cauzat prin infractiune, de aproximativ 1.200.000 lei, in paguba S.C. Conpet S.A., S.C. OMV Petrom S.A. 
si SC. Petrotrans S.A. – în faliment, de Parchetul de pe Langa Inalta Curte De Casatie Si Justitie- D.I.I.C.O.T.-Biroul 
Teritorial Dambovita prin Ordonanta nr. 66/D/P/2011 din data de 27.09.2013, respectiv procesul-verbal de aplicare a 
sechestrului penal din data de 03.10.2013.  
În data de 19.10.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de admitere a creanței nr. 35135/15.10.2021 
formulată de societatea Conpet SA, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J29/6/1991, având CUI RO 1350020, prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL cu suma totală de 666,12 lei, reprezentând: 
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- 616,71 lei – diferență despăgubiri civile datorate în temeiul dispozițiilor Sentinței penale nr. 1284/05.11.2018 
pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 6625/120/2013, modificală prin Decizia penală nr. 250/10.03.2020 
pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 6625/120/2013; 
- 49,41 lei – despăgubiri civile actualizate cu rata inflației de la data rămânerii definitive a titlului executoriu până la 
data de 05.08.2020 – data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței. 
De asemenea, creditorul Conpet SA a solicitat obligarea debitoarei Duniag Instal SRL la plata cheltuielilor avansate 
constând în taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Conpet SA nu a fost 
notificat de către fostul lichidator judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Duniag Instal SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul Conpet SA este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței și va 
prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
Urmare procedurii de verificare, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței solicitate de Conpet SA în Tabelul 
definitiv actualizat III de creanțe întocmit împotriva debitorului Duniag Instal SRL, în valoare de 666,12 lei 
reprezentând despăgubiri civile datorate conform dispozițiilor Sentinței penale nr. 1284 din data de 05.11.2018 
pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția Penală în dosarul nr. 6625/120/2013, modificată prin Decizia penală nr. 
250 din data de 10.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția Penală în dosarul nr. 6625/120/2013. 
Cu privire la solicitarea creditorului Conpet SA de obligare a debitoarei Duniag Instal SRL la plata cheltuielilor de 200 
lei reprezentând taxa judiciară de timbru, menționăm faptul că, aceasta nu poate fi înscrisă în tabelul de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL, nefiind o creanță născută înainte de deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței debitorului Duniag Instal SRL, iar conform 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 [...]”. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 4510/04.11.2021 
către creditorul Conpet SA privind înscrierea creanței solicitate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit 
Raportul de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Conpet SA, nr. 4506/04.11.2021, acesta fiind depus 
la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-verificare-a-cererii-de-admitere-a-creantei-formulata-de-Conpet-
SA.pdf. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv actualizat III de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Duniag Instal SRL nr. 4508/04.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
18772/05.11.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Tabel-definitiv-actualizat-III-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Duniag-Instal-
SRL.pdf.  
Conform Tabelului definitiv actualizat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL nr. 
4508/04.11.2021, masa credală a debitorului Duniag Instal SRL este în valoare totală de 21,380.24 lei. 
3. Referitor la identificarea bunurilor debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul statutar Dumitru N. Gh. prin e-mail Somația nr. 
2833/04.08.2021 (confirmată de primire de către acesta) prin care, având în vedere scopul procedurii insolveței prevăzut 
de art. 2 din Legea nr. 85/2014 – acoperirea pasivului debitorului (îndestularea creanțe restante la masa credală a 
debitorului Duniag Instal SRL în valoare de 14.490,24 lei deținută de Primăria Municipiului Moreni și achitarea 
cheltuielilor de procedură), respecitv ridicarea dreptului de administrare al debitoarei Duniag Instal SRL, constând în 
dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea, a solicitat să 
procedeze la predarea către lichidatorul judiciar, în cel mai scurt timp posibil toate bunurile aflate în averea debitorului, 
în vederea inventarierii și valorificării acestora conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014. Menționăm faptul că 
inventarierea bunurilor debitorului Duniag Instal SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua 
în data de 11.08.2021, la ora 12:00. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2927/11.08.2021, în data de 11.08.2021 reprezentantul lichidatorului 
judiciar s-a deplasat la sediul social al debitorului din Moreni, str. Neptun, camera 2, bloc K, parter, ap. 4, jud. 
Dâmbovița, în vederea inventarierii bunurilor din averea debitorului Duniag Instal SRL conform dispoziţiilor art. 151 
din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a identifica bunurile mobile în averea 
debitorului SC Duniag Instal SRL, întrucât administratorul Dumitru N. Gh. nu a fost prezent la procedura de 
inventariere și nu a prezentat bunurile și documentele financiar-contabile ale debitorului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Având în vedere faptul că, administratorul statutar Dumitru N. Gh. nu a prezentat bunurile din averea debitorului în 
vederea inventarierii acestora, lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul statutar Dumitru N. Gh. prin e-
mail Somația nr. 3279/03.09.2021 prin care a comunicat: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului SC Duniag Instal SRL, în vederea inventarierii acestora 
conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC Duniag Instal SRL. 
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Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului SC Duniag Instal SRL 
și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul statutar Dumitru-N. Gh. Somația nr. 3911/06.10.2021, trimisă la 
adresa de domiciliul al acestuia, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39861541695, prin 
care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile 
aflate în averea debitorului SC Duniag Instal SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 
85/2014. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a 
debitorului SC Duniag Instal SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea 
debitorului SC Duniag Instal SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar Dumitru N. Gh. nu a răspuns solicitărilor 
lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat bunurilor din averea debitorului Duniag Instal SRL în vederea valorificării 
acestora și distribuirii fondurilor astfel obținute către creditorul Primăria Municipiului Moreni, și nu a predat evidențele 
contabile și documentele financiar-contabile ale debitorului. 
În vedere identificării bunurilor din averea debitorului, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 2374/05.07.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița prin care a 
solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Duniag Instal SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2017 – 
2021 în evidențele O.C.P.I. Dâmbovița cu bunuri imobile.  
Conform Certificatului nr. 76967/05.07.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, debitorul 
Duniag Instal SRL este înregistrat în evidențele de carte funciară ale județului Dâmbovița cu imobilul identificat prin nr. 
cadastral 186/0/4 înscris în CF nr. 70408-C1-U4 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 2453) a 
localității Moreni. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 2375/05.07.2021 către Primăria Municipiului Moreni prin care a solicitat comunicarea dacă 
societatea debitoare Duniag Instal SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2017 – 2021 în evidențele fiscale 
ale Primăriei Comunei Municipiului Moreni cu bunuri impozabile, respectiv comunicarea tuturor documentelor 
justificative (facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, etc.).  
Conform Adresei nr. E1307/06.07.2021 emisă de Primăria Municipiului Moreni, debitorul Duniag Instal SRL figurează 
în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile și imobile, conform Fișei Rol 1013461. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 3784/30.09.2021 către Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, 
Serviciul de Investigații Criminale (cu confirmare de primire), prin care a solicitat identificarea și imobilizarea 
bunurilor mobile aflate în proprietatea Duniag Instal SRL: 
- autoturism marca VW Passat, serie motor 053834, serie șasiu 114207, cap. cilindrică 1.781, data dobândirii 
12.12.2008; 
- autoturism marca VW Passat, serie motor 078273, serie șasiu 140053, cap. cilindrică 1.968, data dobândirii 
10.05.2010; 
- Remorcă marca Stema, serie șasiu 951269, data dobândirii 29.01.2011; 
- Buldoexcavator 3 CX, serie șasiu 984716, data dobândirii 06.03.2012; 
- Autoturism marca Volkswagen, model PASSAT, tip 3C/AACFFBX0/ FM6FM62Q025STP17MGSNVR2/PASSAT, 
cu nr. de înmatriculare B-47-VAJ, nr. de identificare WVWZZZ3CZDP022587, cu nr. de omologare 
AA11138711WCOE5, autoturism M1, caroseria AA berlină, an fabricație 2013, masa proprie 1.532 kg, număr locuri 5, 
seria CIV J567528, capacitatea cilindrică 1.968 cmc, puterea 103/4200 kw/RPM, combustibil motorină, 2 axe tracțiune 
față, culoare gri; 
- Autoutilitară marca Toyota, model Hilux, tip N2/KUN25L – PRMSHW, cu numărul de înmatriculare DB-22-LKS, 
autoutilitară N1G, număr de identificare AHTFR29GX07024621, cu nr. de omologare B11D18G11U40E4, caroseria 
BA suprastructurată deschisă, an fabricație 2010, masa proprie 1.940 kg, număr locuri 2, seria CIV H787980, 
capacitatea cilindrică 2.494 cmc, puterea max. 106/3400 kw/RPM, combustibil motorină, 2 axe tracțiune integrală, 
culoare negru; 
- Autoturism marca Mercedes Benz, model Vito, tip 639/2/EAA31305N/VITO 116 CDI, cu numărul de înmatriculare 
DB 28 LKS, autoturism N1, caroseria AF,  numărul de identificare WDF639705E3883256, nr. omologare 
AFMF2M9D12E44E5, an fabricație 2014, masa proprie 2.232 kg, număr locuri 2, seria CIV k150719, capacitatea 
cilindrică 2.143 cmc, puterea 120/3800 kw/RPM, combustibil motorină, 2 axe, tracțiune spate, culoare roșu; 
- Autoutilitară marca Mercedes Benz, tipul 638/1/VITO110CDI, N1 BB Furgon, cu numărul de înmatriculare DB 22 
DGL, serie șasiu WDF6309413534927, anul fabricației 2003, putere motor 60 CP, cilindree: 2148; combustibil 
motorină, culoare alb; 
- Buldoexcavator marca Caterpillar, tipul 428E, cu numărul de înmatriculare MOG-00577, serie șasiu SN100875, anul 
fabricației 2007; putere motor 98 CP, combustibil motorină, culoare galben; greutate fără echipamente 7.570 kg; 
greutate cu echipamente 10.200 kg; EROPS Cabine cu sisteme de încălzire/climatizare; Cupa 4 în 1, ligura sapat; Cupa 
încărcat GP, Cupa săpat GP, Conducte hidraulice pt. picon/foarfece, 
respectiv comunicarea acestui fapt către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, având în vedere faptul că, 
până în prezent administratorul Dumitru N. Gh.  nu s-a conformat dispozițiilor menționate anterior și solicitărilor 
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subscrisei, respectiv nu a prezentat bunurile mobile anterior menționate, aflate în averea debitorului Duniag Instal SRL, 
în vederea inventarierii și valorificării acestora conform disp. art. 151, art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014, existând 
prezumția că acestea au fost sustrase de către administratorul Dumitru N. Gh. în interesul personal, fiind prejudiciați 
creditorii societății debitoare Duniag Instal SRL.  (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar va formula și va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului Dumitru-N. Gh. 
formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d) și e) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița. 
Lichdatorul judiciar a procedat la organizarea selecției de oferte de servicii de evaluare în vederea stabilirii valorii de 
piață a a bunului imobil Apartament nr. 4, situat în Moreni, str. Neptun, nr. 3B, bl. K, parter, ap. 4, jud. Dâmbovița, 
având suprafața construită în valoare de 41 mp, nr. cadastral CAD 186/0/4, înscris în CF nr. 70408-C1-U4 Moreni, prin 
publicarea anunțului respectiv în ziarul de largă circulație Național din data de 07.10.2021. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, au fost înregistrate la biroul lichidatorului judiciar următoarele 
oferte de servicii de evaluare: 
- Oferta de servicii de evaluare formulată de Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator (CIF: 32850948, adresă: str. Cicero, 
nr.92, Bl. B1, Sc. 3, Ap.10, Dr. Tr.-Severin, jud. Mehedinți), în vederea evaluării bunului imobil Apartament nr. 4, 
situat în Moreni, str. Neptun, nr. 3B, bl. K, parter, ap. 4, jud. Dâmbovița, având suprafața construită în valoare de 41 
mp, nr. cadastral CAD 186/0/4, înscris în CF nr. 70408-C1-U4 Moreni, pentru onorariul de 550 lei (nu se adaugă TVA); 
termen de plată onorariu: integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni și condiționează predarea lucrării în 
format letric; termen finalizare: 3 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției bunului și primirea tuturor documentelor 
necesare misiunii de evaluare; 
- Oferta de servicii de evaluare formulată de PFA Gherman O. F. (CUI: 27977059; RC: F20/84/2011; Orastie, Str. 
Dacilor, nr. 8A, jud. Hunedoara), ), în vederea evaluării bunului imobil Apartament nr. 4, situat în Moreni, str. Neptun, 
nr. 3B, bl. K, parter, ap. 4, jud. Dâmbovița, având suprafața construită în valoare de 41 mp, nr. cadastral CAD 186/0/4, 
înscris în CF nr. 70408-C1-U4 Moreni, pentru onorariul de 750 lei (nu se adaugă TVA); termenul de plata a raportului 
de evaluare este in momentul predarii raportului catre beneficiar; termenul de realizare propus este de 30 zile lucratoare, 
in conditiile transmiterii in timp util a informatiilor solicitate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 3795/01.10.2021 către A.J.F.P. Dâmbovița prin Activitatea de 
Trezorerie și Contabilitate Publică, prin care a solicitat efectuarea viramentului disponibilităților bănești din conturile de 
disponibil al contribuabilului Duniag Instal SRL deschise la Trezoreria operativă Moreni (în cazul existenței de 
disponibilități bănești), în contul unic de insolvență al debitorului Duniag Instal SRL – în faliment (CUI 18145640) cod 
IBAN RO93 BTRL RONC RT05 9667 3501 deschis la Banca Transilvania SA. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 2569/14.10.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița prin Serviciul 
Trezorerie Moreni, are următoarele conturi deschise la Trezoreria Moreni, cu disponibilități la data de 14.10.2021, 
astfel: 
- 5069 - sold cont 0 lei; 
- 530101000088 - sold cont 1.081,08 lei; 
- 530101000089 - sold cont 8.765,64 lei. 
Menționăm că ultimele doua conturi reprezintă conturi de garanție de buna execuție care conform prevederilor art. 40 
din HG nr. 395/2016, se deblochează doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea si recepția lucrărilor 
efectuate.  
Lichidatorul judiciar va solicita fostului administrator statutar să comunice toate contractele privid lucrările în baza 
cărora au fost constituite garanțiile anterior menționate. 
4. Referitor la recuperarea creanțelor debitorului 
Urmare analizei tuturor actelor înregistrate la dosarul cauzei și comunicate de către fostul lichidator judiciar, subscrisa a 
identificat faptul că, debitorul Duniag Instal SRL înregistrează următoarele creanțe: 
- Creanța către societatea Duniag Excavații SRL în valoare de 53.101,00 lei, conform Situație clienți – facturi 
neîncasate aferentă perioadei 01.01.2014-31.07.2020 depusă la dosarul cauzei; 
- Creanța către societatea CTP Service Autocamioane SRL în valoare de 95.948,87 lei, conform Situație clienți – facturi 
neîncasate aferentă perioadei 01.01.2014-31.08.2020 depusă la dosarul cauzei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 1106/05.04.2021 către clientul CTP Service Autocamioane SRL (prin e-
mail, cu confirmare de primire), prin care a solicitat achitarea debitului restant de 63.109,02 lei datorat către SC Duniag 
Instal SRL și dobânda legală penalizatoare în valoare de 15.594,75 lei (calculată de la data scadenței facturilor fiscale – 
data prezentei somații) + dobânda legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea 
Duniag Instal SRL, în contul unic de insolvență deschis pe numele societății Duniag Instal SRL (CUI 18145640) la 
Banca Transilvania SA cod IBAN RO93 BTRL RONC RT05 9667 3501, în termen de 7 zile de la primirea somației. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 130/J/07.04.2021 comunicată de către clientul CTP Service Autocamioane SRL, debitul restant de 
63.109,02 lei a fost achitat către Duniag Instal SRL în perioada 24.10.2018-25.10.2018 prin bilete la ordin și chitanțe. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin urmare, lichidatorul judiciar a constatat faptul că documentul financiar-contabil Situație clienți – facturi neîncasate 
aferentă perioadei 01.01.2014-31.07.2020, depus la dosarul cauzei de către fostul lichidator judiciar (comunicat acestuia 
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de către administratorul statutar Dumitru N. Gh.) nu prezintă o situație reală, actualizată a creanțelor neîncasate de către 
Duniag Instal SRL la data de 31.07.2020. 
Cu privire la creanța înregistrată de debitor față de Duniag Excavații SRL în valoare de 53.101,00 lei, menționăm faptul 
că, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a înainta cererea de chemare în judecată a clientului Duniag 
Excavații SRL, având în vedere lipsa unor dovezi adecvate – facturile fiscale emise către acest client, și nepredate 
subscrisei de către administratorul statutar Dumitru N. Gh.. (Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a, nr. 1232/26.III.2018 – Hotărârea nr. 2/09.03.2018 dl. Dumitru N. Gh. a avut calitatea de asociat unic și 
administratorul al societății Duniag Excavații SRL până în data de 09.03.2018 când funcția de administrator a fost 
preluată de noul asociat unic Nica G. M.). 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 3798/01.10.2021 către clientul Duniag Excavații SRL (CUI 36676713, 
J15/1078/2016) prin administrator Nică G. M., la adresa sediului social din Municipiul Moreni, str. Gării, nr. 5A, jud. 
Dâmbovița, trimisă prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39861682861, prin care a solicitat achitarea debitului 
restant de 53.101,00 lei datorat către SC Duniag Instal SRL și dobânda legală penalizatoare în valoare de 16.615,38 lei 
(calculată de la data scadenței facturilor fiscale – data prezentei somații) + dobânda legală penalizatoare calculată până 
la data restituirii sumei datorate către societatea Duniag Instal SRL, în contul unic de insolvență deschis pe numele 
societății Duniag Instal SRL (CUI 18145640) la Banca Transilvania SA cod IBAN RO93 BTRL RONC RT05 9667 
3501. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că, în vederea recuperării creanțelor societății debitoare, subscrisa a solicitat atât în data de 
17.03.2021, respectiv în data de 01.04.2021 către administratorul statutar Dumitru N. Gh. comunicarea următoarelor 
documente financiar-contabile ale societății Duniag Instal SRL: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019; 
- balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2020;   
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 - decembrie 2019; 
- Facturile fiscale și alte documente justificative cu privire la creanța deținută la clientul Duniag Excavații SRL; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 - decembrie 2020; 
- Facturile fiscale și alte documente justificative cu privire la creanța deținută la clientul CTP Service Autocamioane 
SRL; 
- Registrul imobilizărilor deținute de Duniag Instal SRL. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a revenit la solicitările anterior menționate și a comunicat către administratorul 
statutar Dumitru N. Gh. prin e-mail Somația nr. 3279/03.09.2021. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul societății debitoare dl. Dumitru-Nică Gh. nu a 
răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat documentele financiar-contabile ale debitorului Duniag 
Instal SRL. 
Astfel, lichidatorul judiciar va formula și va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului Dumitru N. Gh. 
formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d) și e) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița. 
5. Referitor la plata cheltuielilor de procedură 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul statutar Dumitru N. Gh. prin e-mail Somația nr. 
1898/03.06.2021, prin care a solicitat să comunice dovada achitării creanței Municipiului Moreni către lichidatorul 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, respectiv achitarea cheltuielilor de procedură.  (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat administratorului cererea de plată a creanțelor formulată de Cabinetul 
Individual de Insolvență Pantelin M., respectiv cheltuielile de procedură efectuate de către subscrisa Consultant 
Insolvență SPRL. 
Conform disp. art. 39 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, toate cheltuielile aferente procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Duniag Instal SRL vor fi suportate din averea debitorului. 
Având în vedere faptul că, administratorul statutar Dumitru N. Gh. nu a răspuns solicitărilor comunicate, lichidatorul 
judiciar a comunicat către administratorul statutar Dumitru N. Gh. prin e-mail Somația nr. 2376/05.07.2021 prin care a 
revenit la solicitările anterior menționate: 
„[...] vă solicităm să ne comunicați dovada achitării datoriilor restante la creditorul Primăria Municipiului Moreni în 
valoare de 14.490,24 lei. 
De asemenea, menționăm că în cadrul procedurii simplificate de insolvență, au fost efectuate următoare cheltuieli de 
procedură, neachitate până la data prezentei, datorate de debitorul Duniag Instal SRL: 
- suma de 3.728,27 lei datorată către fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Pantelin M., 
constituită din:  
• 1.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada anterioară deschiderii procedurii 
insolvenței, 07.04.2020 – 05.08.2020 (lichidator desemnat de ONRC Dâmbovița, dosar nr. 10670/06.04.2020, conform 
Rezoluției nr. 3422 din data de 07.04.2020); 
• 2.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada 05.08.2020 – 10.02.2021 (lichidator judiciar 
desemnat conform Încheierii de ședință din data de 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 
2566/120/2020 privind debitorul Duniag Instal SRL); 
• 158,27 lei – cheltuieli procedurale (taxe poștale, anunțuri publicitare). 
- suma de 1.448,00 lei datorată către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, constituită din:  
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• 1.428,00 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada 10.02.2021 – 10.06.2021, conform 
Încheierii 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; 
• 20,00 lei reprezentând cheltuieli de procedură avasante – furnizare informații de ONRC conform Adresei nr. 
685882/02.04.2021. 
Conform disp. art. 39 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, toate cheltuielile aferente procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Duniag Instal SRL vor fi suportate din averea debitorului”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat în data de 05.07.2021 prin e-mail administratorului Dumitru N. Gh. contul unic de 
insolvență deschis pe numele societății Duniag Instal SRL (CUI 18145640) la Banca Transilvania SA cod IBAN RO93 
BTRL RONC RT05 9667 3501, în vederea efectuării plății cheltuielilor de procedură, având în vedere intenția 
manifestată de către acesta de a achita din averea personală creanțele înscrise la masa credală și cheltuielile de 
procedură, în vederea închiderii procedurii simplificate de insolvență a societății Duniag Instal SRL. 
În data de 15.10.2021, fostul administrator statutar Dumitru N. Gh.  a comunicat subscrisei prin e-mail dovada de plată 
emisă de Banca Transilvania SA, a sumei de 3.728,27 lei de către numita Banu O. R. (nume inițiator plată), cu 
următoarele mențiuni: 
Nume beneficiar Cabinet Insolveta Pantelimon M. 
Cont beneficiar RO38BTRLRONCRT0413347401 
Suma 3728.27 RON 
Descrierea plății SC.Duniag Instal.SRL.  
De asemenea, în data de 18.10.2021, fostul administrator statutar Dumitru N. Gh.  a comunicat subscrisei prin e-mail 
următoarele dovezi de plată emise de Banca Transilvania SA: 
Nume Inițiator plată Banu O. R. 
Cont IBAN RO65BTRLRONCRT0299220401 
Nume beneficiar Consultant Insolventa SPRL 
Cont beneficiar RO09RZBR0000060015393937 
Suma 1448 
Moneda RON 
Descrierea plății SC Duniag Instal SRL 
Data plății 18/10/21 11:00 
Referința plății 630EPOH212910323.  
și  
Nume Inițiator plată Banu O. R. 
Cont IBAN RO65BTRLRONCRT0299220401 
Nume beneficiar Consultant Insolventa SPRL 
Cont beneficiar RO09RZBR0000060015393937 
Suma 357 
Moneda RON 
Descrierea plății SC Duniag Instal SRL 
Data plății 18/10/21 10:58 
Referința plății 630EPOH212910018.  
Având în vedere faptul că, numita Banu O. R. (plătitorul sumelor anterior menționate) nu are nicio calitate în cadrul 
procedurii simplificate de insolvență în vederea efectuării plății cheltuielilor de procedură, respectiv faptul că sumele au 
fost virate în contul personal al subscrisei Consultant Insolvență SPRL, ci nu în contul unic de insolvență al debitorului 
Duniag Instal SRL, contrar indicațiilor lichidatorului judiciar din cuprinsul somațiilor, sumele de 1.448,00 lei și 357,00 
lei virate de către numita Banu O. R. în contul bancar al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în data de 
18.10.2021 cu descrierea plății „SC Duniag Instal SRL”, au fost restituite de către lichidatorul judiciar numitei Banu O. 
R., aceste sume fiind necuvenite. 
În acest sens, lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 4182/18.10.2021 către fostul administrator statutar Dumitru 
N. Gh. prin care l-a notificat pe acesta cu privire la restituirea sumelor necuvenite către numita Banu O. R., respectiv a 
comunicat următoarele: 
„Prin prezenta, revenim la solicitările comunicate anterior, și vă atenționăm că sumele reprezentând cheltuielile 
efectuate în cadrul procedurii simplificate a debitorului Duniag Instal SRL se virează exclusiv în contul unic de 
insolvență al debitorului Duniag Instal SRL (CUI 18145640) deschis la Banca Transilvania SA - cod IBAN RO93 
BTRL RONC RT05 9667 3501”.  
În data de 20.10.2021, fostul administrator statutar Dumitru N. Gh.  a comunicat subscrisei prin e-mail următoarele 
dovezi de plată emise de Banca Transilvania SA: 
Nume Inițiator plată Banu O. R. 
Cont IBAN RO65BTRLRONCRT0299220401 
Nume beneficiar Consultant Insolventa SPRL 
Cont beneficiar RO93BTRLRONCRT0596673501 (contul unic de insolvență al debitorului Duniag Instal) 
Suma 1448 
Moneda RON 
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Descrierea plății SC Duniag Instal SRL 
Data plății 20/10/21 15:29 
Referința plății 630EPOP212930210.  
și  
Nume Inițiator plată Banu O. R. 
Cont IBAN RO65BTRLRONCRT0299220401 
Nume beneficiar Consultant Insolventa SPRL 
Cont beneficiar RO93BTRLRONCRT0596673501 (contul unic de insolvență al debitorului Duniag Instal) 
Suma 357 
Moneda RON 
Descrierea plății SC Duniag Instal SRL 
Data plății 20/10/21 15:31 
Referința plății 630EPOP212930010.  
6. Sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate de 
insolvență sunt în valoare de 152,78 lei, nerecuperate până la data prezentului raport de activitate, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
685882 02.04.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

2 
Agentia Nationala de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara 
ANCPI 

1878694 
23.09.2021 20.00 lei 

solicitare extras de carte funciară privind bunul 
imobil 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008763 01.10.2021 8.20 lei 
comunicare somație către clientul Duniag Excavații 

referitor achitare debit restant 

4 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008762 01.10.2021 8.20 lei 
comunicare cerere către AJFP Dâmbovița privind 
identificare disponibilități bănești în conturile de 

trezorerie ale debitorului 

5 SC Olimpiq Media SRL  PBL 27876 07.10.2021 38.98 lei 
publicare anunț privind selecție oferte de servicii de 
evaluare bun imobil în ziarul Național din data de 

07.10.2021 

6 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008957 07.10.2021 49.20 lei 
comunicare notificări privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței și privind incidența disp. 

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 către creditori 

7 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008958 07.10.2021 8.20 lei 
comunicare somație către administratorul Dumitru 
Nică Gh. cu privire la obligația predării bunurilor și 

a arhivei contabile  
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura simplificată 

de insolvență 
152.78 lei 

7. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii 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, onorariul lichidatorului judiciar constă din: un 
onorariu lunar de 300 lei (exclusiv TVA) și onorariu de succes de 2% din sumele distribuite creditorilor (exclusiv 
TVA). 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aferent perioadei 10.02.2021 – 10.11.2021 este în valoare 
de 3.213,00 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 9 luni, neachitat până la data prezentului 
raport. 
De asemenea, onorariul lichidatorului judiciar provizoriu și cheltuieli procedurale avansate de Cabinetul Individual de 
Insolvență Pantelin M. sunt în sumă de 3.728,27 lei, pentru perioada 07.04.2020 – 10.02.2021, reprezentând: 
- 1.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada anterioară deschiderii procedurii 
insolvenței, 07.04.2020 – 05.08.2020 (lichidator desemnat de ONRC Dâmbovița, dosar nr. 10670/06.04.2020, conform 
Rezoluției nr. 3422 din data de 07.04.2020); 
- 2.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada 05.08.2020 – 10.02.2021 (lichidator judiciar 
desemnat conform Încheierii de ședință din data de 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 
2566/120/2020 privind debitorul Duniag Instal SRL); 
- 158,27 lei – cheltuieli procedurale (taxe poștale, anunțuri publicitare) – suma de 3.728,27 lei achitaă integral de către 
administratorul statutar prin numita Banu O. R. 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea înaintării cererii de 
antrenare a răspunderii administratorului Dumitru N. Gh. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d) și e) din Legea 
nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița, identificării bunurilor mobile din averea debitorului, evaluării bunului imobil și 
îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar conform disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


