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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 4434 Data emiterii: 01.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 90/116/2020; Tribunalul Călărași, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Cornelia 
Iordache. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Călărași, str. București, nr. 106, C.P. 910068, jud. Călărași. 
3. Debitor: Gela Textil Conf SRL, cod de identificare fiscală: 36661771; Sediul social: Călărași, str. Prelungirea 
București, camera 2, bl. I39,sc. 1, parter, ap. 2, jud. Călărași; Număr de ordine în registrul comerţului J51/500/2016. 
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 Gela Textil Conf SRL, conform 
Sentinței civile nr. 97/2020 din data de 15.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, 
Secţia Civilă, 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 de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
privind debitorul Gela Textil Conf 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 de faliment 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Gela Textil Conf SRL 
Număr dosar 90/116/2020, Tribunalul Călărași, Secţia Civilă 
Judecător sindic Cornelia Iordache 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Gela Textil Conf SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Gela Textil Conf SRL nr. 3848/04.10.2021, pentru termenul lunar 
din data de 05.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16594/05.10.2021 şi afișat pe site-ul subscrisei 
la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-SC-Gela-Textil-Conf-SRL-
termen-lunar-05.10.2021.pdf - extras BPI nr. 16594/05.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei. 
2. Referitor la disp. art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gela Textil Conf SRL din data de 
16.09.2021, ora 10:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării 
bunurilor mobile din averea debitorului Gela Textil Conf SRL la prețul de 50% din valoarea de piață: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 50% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; 

www.imediat.ro;  

• trimisă spre 
afișare la 
avizierul 
Primăriei 

Municipiului 
Călărași 

• în ziarul 
Național din 

data de 
17.09.2021; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 
hotărâre 

AGC 

Act de adjudecare 
nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 24.09.2021,  
ora 11:00 

50% 
3699/24.09.2021  
(dovezi depuse 

la dosarul cauzei) 
- 0 4 la 50% - - 

2 01.10.2021,  
ora 11:00 

50% 3793/01.10.2021  
(dovezi depuse 

la dosarul cauzei) 
- 0 3 la 50% - - 

3 
08.10.2021,  
ora 11:00 

50% 
3952/08.10.2021 

Tudor 
A. 

14.565,60 lei - 
4401/29.10.2021 

 
- 

Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 3952/08.10.2021, pentru participarea la licitația publică din data de 
08.10.2021, ora 11:00, s-au înscris un singur participant, respectiv persoana fizică Tudor A., reprezentată convențional 
de Cabinet de avocat „Duţulescu L.”, prin avocat Duţulescu L., conform împuternicirii avocațiale seria MH nr. 0119797 
din 08.10.2021, care a formulat oferta de achiziție înregistrată la biroul lichidatorului judiciar cu nr. 3945/07.10.2021 
prin care a oferit prețul de 12.240,00 lei exclusiv TVA, respectiv 14.565,60 lei inclusiv TVA, a achiziționat Caietul de 
sarcini în valoare de 100,00 lei + TVA (119,00 lei inclusiv TVA) prin virarea contravalorii în contul unic de insolvenţă 
al societății Gela Textil Conf SRL -  cod IBAN RO68 EGNA 1010 0000 0100 0977 deschis la Vista Bank (România) 
SA (conform ordin de plată din data de 30.09.2021 emis de Garanti Bank SA Agenția Călărași), respectiv a achitat 
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garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire (inclusiv TVA) reprezentând 1.456,56 lei, prin 
virarea sumei de 1.456,56 lei în contul unic de insolvenţă al societății Gela Textil Conf SRL -  cod IBAN RO68 EGNA 
1010 0000 0100 0977 deschis la Vista Bank (România) SA (conform ordin de plată din data de 30.09.2021 emis de 
Garanti Bank SA Agenția Călărași), şi a depus documentele prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a 
licitațiilor publice pentru activele bunuri mobile de natura echipamentelor din industria textilă din averea debitorului 
Gela Textil Conf SRL. 
Conform Actului de adjudecare nr. 4401/29.10.2021, bunurile mobile din averea debitorului Gela Textil Conf SRL – în 
faliment, respectiv: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Model 
Preț de pornire - 50% din valoarea 

de piață (exclusiv TVA)  
lei 

1 Generator cu 2 mese de călcat DX-4 670 lei 

2 Mașină de cusut nasturi LS-T373 925 lei 

3 Generator cu 2 fiare PLUTONE 2009 1,525 lei 

4 Masă de călcat cu mânecar BR/A-SXD 685 lei 
5 Generator 2F FB/F 945 lei 
6 Presă termocolat SR-600 2,665 lei 
7 Masă de călcat cu mânecar SXD 685 lei 
8 Masă de călcat cu mânecar SXD 685 lei 
9 Generator cu 2 fiare PLUTONE 2009 1,355 lei 

10 Masă de călcat cu mânecar SXD 685 lei 
11 Generator 2 posturi FB/F 1,415 lei 

Total 12.240,00 lei 

au fost adjudecate de către persoana fizică Tudor A. la prețul de 12.240,00 lei exclusiv TVA, respectiv 14.565,60 lei 
inclusiv TVA. Adjudecatarul persoana fizică Tudor A. a achitat integral prețul de 12.240,00 lei exclusiv TVA, respectiv 
14.565,60 lei inclusiv TVA, în contul unic de insolvenţă al societății Gela Textil Conf SRL - cod IBAN RO68 EGNA 
1010 0000 0100 0977 deschis la Vista Bank (România) SA, astfel: 
- a achitat garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul de pornire (inclusiv TVA) reprezentând 1.456,56 
lei, prin virarea sumei de 1.456,56 lei în contul unic de insolvenţă al societății Gela Textil Conf SRL - cod IBAN RO68 
EGNA 1010 0000 0100 0977 deschis la Vista Bank (România) SA (conform ordin de plată din data de 30.09.2021 emis 
de Garanti Bank SA Agenția Călărași); 
- a achitat diferenţa de preţ de 13.109,04 lei, prin virarea sumei de 13.109,04 lei în contul unic de insolvenţă al societății 
Gela Textil Conf SRL - cod IBAN RO68 EGNA 1010 0000 0100 0977 deschis la Vista Bank (România) SA (conform 
ordin de plată emis de Garanti Bank SA Agenția Călărași).  
3. Referitor la identificarea evidențelor și registrelor contabile ale debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul Tudor D. P. Somația nr. 3557/16.09.2021, transmisă la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39861924434, prin care a solicitat: 
Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, următoarele documente financiar-contabile 
ale debitorului SC Gela Textil Conf SRL: 
- Situațiile financiare anuale pentru anul 2019; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Situațiile financiare anuale pentru anul 2020; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Fișa contului 4111 Clienți aferentă perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2020; 
- Fișa contului 461 Debitori diverși aferentă perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2020; 
- Fișa contului 462 Creditori diverși aferentă perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2020. 
Menționăm faptul că, documentele financiar-contabile solicitate trebuie să fie semnate de către dvs. în calitate de 
administrator, respectiv de către persoana care le-a întocmit, conform normelor legale în vigoare. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile ale debitorului Gela Textil Conf SRL către 
lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 3712/24.09.2021 către Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași, prin care a solicitat comunicarea următoarelor documente depuse de către debitorul Gela Textil Conf 
SRL prin administrator statutar Tudor D. P. la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, fără avizul 
lichidatorului judiciar: 
- Situațiile financiare anuale ale societății Gela Textil Conf SRL încheiate la data de 31.12.2020; *depuse de 
administratorul Tudor D. P. la organul fiscal fără avizul lichidatorului judiciar; 
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- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2020; *depusă de administratorul Tudor D. P. la organul fiscal fără 
avizul lichidatorului judiciar; 
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019; 
- Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018; 
- Situațiile financiare anuale ale societății Gela Textil Conf SRL încheiate la data de 31.12.2019; 
- Situațiile financiare anuale ale societății Gela Textil Conf SRL încheiate la data de 31.12.2018.  
Prin Adresa nr. 16432/01.10.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași prin Serviciul 
Registru Contribuabili Declarații Fiscale și Bilanțuri Persoane Juridice, lichidatorului judiciar i-au fost comunicate 
situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 și 31.12.2019, cu mențiunea că situațiile finaiciare anuale 
încheiate la data de 31.12.2020 și balanțele de verificare solicitate nu au fost depuse la organul fiscal.  
Lichidatorul judiciar se va deplasa la sediul social al debitorului în vederea identificării arhivei contabile și a registrelor 
contabile ale debitorului Gela Textil Conf SRL. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment, sunt în 
cuantum de 425,70 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 20568 17.09.2020 61.26 lei 

publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului în 
ziarul Național din data de 17.09.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00008583 16.09.2020 15.60 lei 
comunicare notificări privind intrarea în procedura de faliment 

către A.J.F.P. Călărași și fostul administrator judiciar 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00008584 16.09.2020 15.78 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către debitor și 

administrator 

4 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 22138 03.12.2020 39.91 lei 

publicare notificare privind selecție oferte de servicii evaluare în 
ziarul Național din data de 03.12.2020 

5 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 23857 03.03.2021 65,90 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 
03.03.2021 

6 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 24642 08.04.2021 51.67 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 
08.04.2021 

7 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 25289 13.05.2021 55.69 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 
13.05.2021 

8 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 26247 30.06.2021 55.69 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 
30.06.2021 

9 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 26862 06.08.2021 56.00 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data de 
06.08.2021 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00008061 17.09.2021 8.20 lei comunicare somație către administrator Tudor D. P. 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura de faliment 
425.70 

lei 

Menționăm faptul că, cu disponibilitățile bănești din contul unic de insolvență, încasate urmare valorificării bunurilor 
mobile din averea debitorului, au fost achitate următoarele cheltuieli de procedură: 
- cheltuieli publicare anunț de licitație publică în ziar – 56,00 lei (conform factură fiscală seria PBL nr. 
27502/17.09.2021 emisă de Olimpiq Media SRL). 
4. Referitor la situația onorariilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL conform Încheierii de ședință din data de 11.12.2020 
pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 este de 300 lei (exclusiv TVA)/lună și procentul de 1% din sumele distribuite 
creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 
25.09.2020. 
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 15.09.2020 – 15.11.2021 este în valoare totală de 4.998,00 lei inclusiv 
TVA, calculat astfel: 300 lei/lună + TVA * 14 luni. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
De asemenea, au fost încheiate următoarele contracte: 
• contractul de prestări servicii nr. 1392/02.12.2020, având ca obiect inventarierea și inspecția efectuată de către 
Buzoianu B. I. PFA în vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului, fiind suportat costul de 300 lei; 
• contractul de prestări servicii nr. 43/14.12.2020, având ca obiect evaluarea bunurilor mobile aflate în averea 
debitorului de către Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator, pentru onorariul de 1.600 lei inclusiv TVA. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
identificării evidențelor și registrelor contabile ale debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar în 
conformitate cu disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


