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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 4216 Data emiterii: 20.10.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Marian Lilea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Rulff Conterus SRL, cod de identificare fiscală: RO 38583734; Sediul social: Municipiul Moreni, str. 
Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/1600/2017. 
3.2. Administrator special: Rusu Gh. C.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL nr. 
2225/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6905/19.04.2021 și creditorii ale căror creanțe s-au născut după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Rulff Conterus SRL, conform 
Sentinței nr. 214/2021 din data de 16.09.2021 pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 6927/120/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raportul 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 Rulff Conterus SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) 
file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Rulff Conterus SRL 
Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
Judecător-sindic: Marian Lilea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Rulff Conterus SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Rulff Conterus SRL nr. 3387/09.09.2021, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 16.09.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15044/14.09.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Raport-de-activitate-SC-Rulff-Conterus-SRL-termen-fond-16.09.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. B și alin. (2) lit. a)-b) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința nr. 214/2021 din data de 16.09.2021 pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 6927/120/2020, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 
85/2014, s-a dispus intrarea în procedura generală a falimentului a societății debitoare SC Rulff Conterus SRL, cu sediul 
social în orașul Moreni, str. Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița, având CUI RO 38583734, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/1600/2017. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoarei și ridicarea dreptului 
de administrare al administratorului debitorului Rulff Conterus SRL. 
De asemenea, în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar 
al debitorului Rulff Conterus SRL societatea de practicieni în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
3. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 146 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Rulff Conterus SRL la sediul social din orașul Moreni, str. Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița, 
notificarea privind intrarea în faliment nr. 3694/23.09.2021, trasmisă prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39861925218; 
- a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Rulff Conterus SRL nr. 3695/23.09.2021 către 
administratorul statutar dl. Rusu Gh. C., la adresa de domiciliu, trasmisă prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39861925228.  
Prin notificarea nr. 3695/23.09.2021 comunicată către administratorul dl. Rusu Gh. C., lichidatorul judiciar a comunicat 
următoarele: „Termenul maxim de predare a gestiunii de la debitoarea Rulff Conterus SRL prin administrator statutar 
Rusu Gh. C. către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și listei actelor și operațiunilor 
efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență, este de 10 zile de la primirii prezentei notificări. 
Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
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De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Rulff Conterus SRL fără 
avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Rulff Conterus SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 
85/2014  se va efectua în data de 01.10.2021, la ora 12:00.”  
Având în vedere faptul că, debitorul Rulff Conterus SRL prin administratorul statutar dl. Rusu Gh. C., nu a comunicat 
subscrisei lista creditorilor prevăzută  la art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor 
prevăzute de disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea 
în faliment a debitorului Rulff Conterus SRL către următorii creditori – menționați în cuprinsul Situației furnizori – 
facturi neachitate aferentă perioadei 01.05.2021-31.05.2021, predată subscrisei de către fostul administrator judiciar 
provizoriu, atât prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire, cât și prin e-mail: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa Notificare nr. 
1 Gopo SRL Mun. Târgoviște, str. Catedralei, nr. 2, jud. Dâmbovița 3861/04.10.2021 
2 Claniel Company SRL Sat Popești, Comuna Brazi, str. Portocalilor, nr. 11, jud. Prahova 3862/04.10.2021 

3 
Pragosa Romania SRL 

Sat Negoiești, Comuna Brazi, str. Piatra Craiului, nr. 13 B, jud. Prahova, CP 
107086 

3863/04.10.2021 

4 Decorum Group SRL Mun. Ploiești, Bld. Petrolului, nr. 1, Corp C18, jud. Prahova 3864/04.10.2021 
5 Starbet Com SRL Sat Viișoara, Comuna Ulmi, jud. Dâmbovița 3865/04.10.2021 
6 Tacos SRL Mun. Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 20, jud. Dâmbovița 3866/04.10.2021 
7 Finterm 2 Prod SRL Timișoara, str. 1 Decembrie, nr. 94, ap. 1, jud. Timiș 3867/04.10.2021 
8 Coba Com SRL Mun. Târgoviște, str. Cetatea Alba, nr. 18A, jud. Dâmbovița 3868/04.10.2021 

9 
Flori Niculae Expert Contabil 
SRL 

Mun. Ploiești, B-dul Republicii, nr. 291A, C81, spațiul nr. 11, jud. Prahova 3869/04.10.2021 

10 Yor Impex SRL Mun. Brașov, str. Brazilor, nr. 39, Bl. 6, sc. A, ap. 5, jud. Brașov 3870/04.10.2021 
11 Master Construct Shop SRL Sat Dumbrava, Comuna Dumbrava, nr. 456A, jud. Prahova 3871/04.10.2021 

12 
Ana E Ion Întreprindere 
Individuală 

Sat Drăgăești Oământeni, Comuna Manesti, nr. 474, jud. Dâmbovița 3872/04.10.2021 

13 
Imperium Design Construct 
SRL 

Mun. Târgoviște, str. Eroilor, nr. 4, jud. Dâmbovița 3873/04.10.2021 

14 Future IGMG SRL Sat Trifești, Comuna Trifești, nr. 940, jud. Neamț 3874/04.10.2021 
15 Onix Servimpex SRL Oraș Năvodari, str. D5, nr. 5, Lot 7/2, C1, jud. Constanța 3875/04.10.2021 

16 
Kober SRL 

Sat Dumbrava Roșie, Comuna Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, jud. 
Neamț 

3876/04.10.2021 

17 Alex Meta-Sid Com Prod SRL Sat Dragomirești, Comuna Dragomirești, jud. Dâmbovița 3877/04.10.2021 

18 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița 

Târgoviște, Calea Domnească, nr. 166, jud. Dâmbovița 3732/27.09.2021 

19 Group Abi Consult SRL Sat Lazuri, comuna Comisani, jud. Dâmbovița 3783/27.09.2021 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Rulff Conterus SRL nr. 3692/23.09.2021 a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16312/01.10.2021, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-prin-procedura-
generala-a-debitorului-Rulff-Conterus-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 04.10.2021, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorului judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Dâmbovița notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Rulff Conterus SRL nr. 
3728/27.09.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, lichidatorului judiciar a comunicat către Judecătoria Moreni notificarea privind 
intrarea în faliment a debitorului Rulff Conterus SRL nr. 3731/27.09.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor 
necesare.  
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul prin administratorul dl. Rusu Gh. C. privind efectuarea procedurii de 
inventariere conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, în data de 01.10.2021, la ora 12:00, la sediul social din 
Municipiul Moreni, str. Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3794/01.10.2021, lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului SC Rulff Conterus SRL, întrucât administratorul Rusu Gh. C. nu a fost prezent la 
procedura de inventariere și nu a prezentat bunurile debitorului în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 
din Legea nr. 85/2014. 
Conform Certificatului nr. 72000/22.06.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, debitorul 
Rulff Conterus SRL nu a fost și nu este înregistrată cu bunuri imobile în evidențele de carte funciară ale județului 
Dâmbovița (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Conform Adresei nr. 37318/06.07.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, debitorul Rulff Conterus SRL nu 
figurează în baza de date automată cu vehicule în proprietate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. E1236/22.06.2021 emisă de Primăria Municipiului Moreni, debitorul Rulff Conterus SRL nu 
figurează și nu a figurat în perioada 2017-2021 în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile sau imobile (dovezi 
depuse la dosarul cauzei). 
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5. Referitor la situația financiară a debitorului 
Debitorul Rulff Conterus SRL deține cont bancar deschis la Banca Transilvania SA – cod IBAN RO32 BTRL RONC 
RT04 7092 0501, la data de 30.04.2021 soldul contului fiind de 667,74 lei. 
Administratorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 2265/25.06.2021 către Banca Transilvania SA prin care a solicitat 
instituției să nu dea curs unor eventuale plăți cu disponibilitățile din conturile bancare ale debitorului Rulff Conterus 
SRL, fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, administratorul judiciar sau judecătorul-sindic 
fiind singurele persoane abilitate prin Legea nr. 85/2014 să dispună indisponibilizarea acestor conturi.  (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
De asemenea, administratorul judiciar a procedat la depunerea specimenului de semnătură. 
Subscrisa a comunicat Somația nr. 2266/25.06.2021 către administratorul statutar dl. Rusu Gh. C. (comunicată la adresa 
de domiciliu prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39863551761) prin care a solicitat 
predarea tuturor documentelor financiar-contabile ale debitorului, listei plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit 
a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; listei întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii 
și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a cocontractanților; listei cuprinzând numele și adresele 
creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, respectiv a tuturor bunurilor 
din averea debitorului, în vederea inventarierii acestora (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Administratorul debitorului dl. Rusu Gh. C. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar și nu a predat 
documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către debitor și nu a predat bunurile 
existente în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. Legii nr. 85/2014. 
Urmare adreselor communicate de către subscrisa, fostul administrator judiciar a comunicat subscrisei parțial 
documentele financiar-contabile ale debitorului Rulff Conterus SRL aferente perioadei 2019 – aprilie 2021, subscrisa 
procedând la analizarea detaliată a acestora. 
6. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În BPI nr. 3753/01.03.2021 a fost publicat Raportul întocmit în conformitate cu disp. art. 59 alin. (1) coroborate cu disp. 
art. 97 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, nr. 02/01.03.2021, întocmit de administratorul judiciar provizoriu C.I.I. 
Cușai K. M. 
Având în vedere aspectele identificate de subscrisa urmare analizării detaliate a documentelor financiar-contabile ale 
debitorului Rulff Conterus SRL, comunicate de către fostul administrator judiciar provizoriu, subscrisa a procedat la 
întocmirea Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Rulff 
Conterus SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, nr. 3385/09.09.2021, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 3386/09.09.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro. 
De asemenea, conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat o copie a 
Suplimentului la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Rulff Conterus 
SRL, nr. 3385/09.09.2021, către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița 
Lichidatorul judiciar va proceda la înaintarea cererii de chemare în judecată a administratorului Rusu Gh. C. formulată 
în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița 
7. Referitor la recuperarea creanțelor societății debitoare 
Conform Situației clienți – facturi neîncasate aferentă perioadei 01.05.2021-31.05.2021, comunicată subscrisei de către 
fostul administrator judiciar, la data de 31.05.2021 societatea Rulff Conterus SRL înregistrează creanțe către următorii 
debitori: Maristar Com SRL – 5.568,98 lei; Egnatia Rom SRL – 800,00 lei; Roco Rusu Son SRL – 11.996,00 lei; 
Domotex SRL – 7.932,45 lei (debit restant 3.932,45 lei). 
În vederea recuperării creanțelor anterior menționate, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat Somația nr. 3460/14.09.2021 către clientul Maristar Com SRL prin email la adresa office@maristar.ro, 
prin care a solicitat achitarea debitului restant de 5.568,98 lei datorat către Rulff Conterus SRL, respectiv dobânda 
legală penalizatoare în valoare de 294,34 lei (calculată de la data scadenței facturilor fiscale – data somației) și dobânda 
legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea Rulff Conterus SRL, în contul unic 
de insolvență deschis pe numele societății Rulff Conterus SRL (CUI 38583734) la Banca Transilvania SA - cod IBAN 
RO32BTRLRONCRT0470920501 în termen de maxim 7 zile de la primirea somației. Având în vedere faptul că, 
societatea Maristar Com SRL nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa va formula cerere de chemare 
în judecată, în vederea recuperării debitului restant.  
- a comunicat Somația nr. 3461/14.09.2021 către clientul Egnatia Rom SRL prin email la adresa egnatia.rom@egnatia-
rom.com, prin care a solicitat achitarea debitului restant de 800,00 lei datorat către Rulff Conterus SRL, respectiv 
dobânda legală penalizatoare în valoare de 96,14 lei (calculată de la data scadenței facturii fiscale – data somației) și 
dobânda legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea Rulff Conterus SRL, în 
contul unic de insolvență deschis pe numele societății Rulff Conterus SRL (CUI 38583734) la Banca Transilvania SA - 
cod IBAN RO32BTRLRONCRT0470920501 în termen de maxim 7 zile de la primirea somației.  
Conform OP nr. 29537/16.09.2021, clientul Egnatia Rom SRL a achitat în contul unic de insolvență al societății Rulff 
Conterus SRL creanța în valoare de 896,14 lei (inclusiv dobânda legală penalizatoare).  
- a comunicat Somația nr. 3478/14.09.2021 către clientul Domotex SRL prin email la adresa office@domotex-
romania.ro, prin care a solicitat achitarea debitului restant de 3.932,45 lei datorat către Rulff Conterus SRL, respectiv 
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dobânda legală penalizatoare în valoare de 199,27 lei (calculată de la data scadenței facturii fiscale – data somației) și 
dobânda legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea Rulff Conterus SRL, în 
contul unic de insolvență deschis pe numele societății Rulff Conterus SRL (CUI 38583734) la Banca Transilvania SA - 
cod IBAN RO32BTRLRONCRT0470920501 în termen de maxim 7 zile de la primirea somației.   
Având în vedere faptul că, societatea Domotex SRL nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa va 
formula cerere de chemare în judecată, în vederea recuperării debitului restant. 
- a comunicat Somația nr. 3462/14.09.2021 către clientul Roco Rusu Son SRL la adresa sediului social, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39862133646, prin care a solicitat achitarea debitului restant de 
11.996,00 lei datorat către Rulff Conterus SRL, respectiv dobânda legală penalizatoare în valoare de 472,50 lei 
(calculată de la data scadenței facturii fiscale – data somației) și dobânda legală penalizatoare calculată până la data 
restituirii sumei datorate către societatea Rulff Conterus SRL, în contul unic de insolvență deschis pe numele societății 
Rulff Conterus SRL (CUI 38583734) la Banca Transilvania SA - cod IBAN RO32BTRLRONCRT0470920501 în 
termen de maxim 7 zile de la primirea somației.   
Având în vedere faptul că, societatea Roco Rusu Son SRL nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa va 
formula cerere de chemare în judecată, în vederea recuperării debitului restant. 
8. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Rulff Conterus SRL pentru 
data de 08.10.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiş, având CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, desemnat de către judecătorul-
sindic prin Sentința nr. 214/2021 din data de 16.09.2021 pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 6927/120/2020. 
(2). Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constând din: onorariul fix lunar de 300 
lei (exclusiv TVA) şi onorariul de succes de 2% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 08.10.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 15.10.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Rulff Conterus SRL din data de 08.10.2021, ora 09:00 – parte 
integrantă a Notificării privind intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului Rulff Conterus SRL nr. 
3692/23.09.2021 a fost publicat în BPI nr. 16312/01.10.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-prin-procedura-
generala-a-debitorului-Rulff-Conterus-SRL.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 3947/08.10.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Rulff Conterus SRL din data de 08.10.2021, ora 09:00, nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 49 alin. (1) coroborat cu disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Rulff Conterus SRL din data de 08.10.2021, ora 09:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 3947/08.10.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Rulff Conterus SRL din data de 
08.10.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16962/11.10.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Rulff-Conterus-SRL-din-data-de-08.10.2021-ora-09.00.pdf.  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 08.10.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 15.10.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului Rulff Conterus SRL din data de 15.10.2021, ora 09:00, Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița – 
creditor ce deține un procent de 97,16% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului Rulff Conterus SRL nr. 2225/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6905/19.04.2021, a comunicat votul nr. 
DBG-DEX 10659/14.10.2021 prin e-mail în data de 15.10.2021. 
Conform Procesului-verbal nr. 4122/15.10.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Rulff Conterus SRL din 
data de 15.10.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 97,16% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Rulff Conterus SRL nr. 2225/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6905/19.04.2021 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, având CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, desemnat de către judecătorul-sindic 
prin Sentința nr. 214/2021 din data de 16.09.2021 pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 6927/120/2020. 
2. Cu o majoritate de 97,16% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Rulff Conterus SRL nr. 2225/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6905/19.04.2021 (respectiv un procent de 
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100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constând din: onorariul fix lunar de 300 lei 
(exclusiv TVA) şi onorariul de succes de 2% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor. 
Procesul-verbal nr. 4122/15.10.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Rulff Conterus SRL din data de 
15.10.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17490/19.10.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Rulff-Conterus-SRL-din-data-de-15.10.2021-ora-09.00.pdf.  
9 Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Onorariul administratorului judiciar constă din: un onorariu lunar de 300 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 
2% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Pentru perioada 13.05.2021 – 13.09.2021 onorariul administratorului judiciar este în valoare totală de de 1.428,00 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 4 luni, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
Conform hotărârii Adunării Generale Creditorilor debitorului Rulff Conterus SRL din data de 15.10.2021, onorariul 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul fix lunar de 300 lei (exclusiv TVA) şi onorariul 
de succes de 2% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor. 
Pentru perioada 13.09.2021-13.10.2021, onorariul lichidatorului judiciar este în valoare totală de 357,00 lei (inclusiv 
TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 1 lună, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
10. Referitor la sumele avansate de adminstratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt în valoare totală de 208,60 lei, 
nerestituite până la data prezentului raport de activitate, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizori 
Serie și nr. 

factură 
Data 

facturii 

Suma 
(inclusiv 

TVA) 
Explicație cheltuieli 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0193485 25.06.2021 20.00 lei 
furnizare informații debitor – Adresa-Furnizare informații 

nr. 477993/25.06.2021 
2 C.N. Poșta Română S.A. DIV00005913 25.06.2021 8.20 lei comunicare somație către administratorul Rusu Gh. C. 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00007985 15.09.2021 8.20 lei 

comunicare somație către Roco Rusu Son SRL privind 
achitare debit restant 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00008276 23.09.2021 8.20 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către Rulff Conterus SRL 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00008277 23.09.2021 8.20 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către Rusu Gh. C. 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00008765 01.10.2021 8.20 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către Group Abi Consult SRL 

7 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00008764 01.10.2021 8.20 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către AJFP Dâmbovița 

8 
C. N. Poșta Română S.A. 

CNPRCOMaaa 
4034367 04.10.2021 139.40 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către creditori, conform borderou 

Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 
pentru plata cheltuielilor de procedură 208.60 lei 

Menționăm faptul că, cu disponibilitățile bănești din contul unic de insolvență al debitorului au fost achitate următoarele 
cheltuieli de procedură: 
- cheltuieli publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului în ziarul Național din data de 04.10.2021 – 
64,05 lei, conform facturii fiscale seria PBL nr. 27803/04.10.2021 emisă de Olimpiq Media SRL, achitată cu OP nr. 
1/20.10.2021. 
11. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea înaintării cererii de chemare în judecată a administratorului Rusu Gh. C. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) 
lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița, respectiv îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar 
prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


