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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 4688 Data emiterii: 10.11.2021 

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. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, comunică: 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, privind debitorul SC Grand Industry SRL, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Grand Industry SRL 
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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Grand Industry SRL 
1. Referitor la disp. art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere faptul că, debitorul 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 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul cu propunere de închidere a procedurii simplificate de 
insolvență a debitorului SC Grand Industry SRL nr. 3558/16.09.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 15365/17.09.2021 (extras BPI nr. 15365/17.09.2021 depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-174-
alin.-1-din-Legea-nr.-85-2014.pdf.  
Prin Rezoluția din data de 23.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 2177/115/2020 de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II 
- a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, judecătorul-sindic a dispus: 
„Având în vedere stadiul procedurii şi luând act că nu a fost soluţionată definitiv cererea de antrenare a răspunderii 
patrimoniale ce face obiectul dosarului asociat nr. 2177/115/2020/a1, aflat în apel pe rolul Curţii de Apel Timişoara, 
urmează să proroge discutarea cererii de închidere a procedurii insolvenţei formulate de lichidatorul judiciar după 
soluţionarea acestui dosar. 
În conformitate cu art. 59 alin 3 din Legea nr. 85/2014, acordă un termen administrativ de control pentru soluţionarea 
dosarului asociat nr. 2177/115/2020/a1. 
Fixează termen administrativ pentru verificarea stadiului procedurii la data de 18 noiembrie 2021”. 
2. 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 Grand Industry SRL nr. 4178/18.10.2021, pentru 
termenul lunar din data de 18.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17645/20.10.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-SC-Grand-Industry-SRL-termen-lunar-18.10.2021.pdf. 
3. 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. 
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 
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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. 
Primul termen de soluționare a apelului, stabilit în dosarul nr. 2177/115/2020/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, 
Secția a II-a Civilă, este în data de 07.12.2021.  
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 
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”. 
4. 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 
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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 

5. 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. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, având în vedere că nu există bunuri în averea debitorului, respectiv niciun creditor nu 
se oferă să avanseze sumele pentru a acoperi cheltuielile administrative de procedură, solicităm Onoratului Tribunal să 
dispună aprobarea Cererii nr. 3581/17.09.2021, respectiv 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. 
 


