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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 4356 Data emiterii: 28.10.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 135/1371/2021; Tribunalul Specializat Mureș; Judecător-sindic: Flavius Gheorghe 
Mureșan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgu Mureș, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureș. 
3.1. Debitor: Doctor Utilaje SRL, cod de identificare fiscală: 30338055; Sediul social: Sat Cristești, Comuna Cristești, 
str. Principală, nr. 562/b, jud. Mureș; Număr de ordine în registrul comerţului J26/584/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Doctor Utilaje SRL nr. 
1751/20.09.2021 publicat în BPI nr. 15465/20.09.2021. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Doctor Utilaje SRL, conform 
Încheierii de ședință din data de 20.09.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 135/1371/2021, 
în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de 
insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Doctor Utilaje 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 lichidatorului judiciar și 

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Doctor Utilaje SRL 
Număr dosar 135/1371/2021; Tribunalul Specializat Mureș 
Judecător-sindic: Flavius Gheorghe Mureșan 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Doctor Utilaje SRL 
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. 1622/31.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Doctor Utilaje 
SRL din data 31.08.2021 ora 14:00, publicat în BPI nr. 14301/31.08.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului 
Doctor Utilaje SRL a hotărât: 
„La ședința convocată de lichidatorul judiciar al debitoarei nu a participat nici un creditor, dar a transmis punct de 
vedere în scris cu privire la ordinea de zi creditorul Administrația Județeană A Finanțelor Publice Mureș, prin adresa nr. 
13036/27.07.2021, deținând 100% din masa credală, conform celor consemnate în tabelul preliminar de creanțe nr. 
1548/23.08.2021, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14026/25.08.2021. 
Exprimarea votului: 
Cu privire la punctele de pe ordinea de zi, Administrația Județeană A Finanțelor Publice Mureș, prin adresa nr. 
13036/27.07.2021, menționează următoarele: „în ceea ce privește confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea 
remunerației acestuia, menționăm că nu confirmăm lichidatorul judiciar desemnat prin hotărârea de deschidere a 
procedurii, respectiv Hodoș Business Recovery SPRL. Poziția subscrisei e motivată de faptul că, potrivit Deciziei nr. 
69/26.07.2021 Comisia de selecție a practicienilor în insolvență din cadrul AJFP Mureș a desemnat, în vederea preluării 
poziției de lichidator judiciar, practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. În aceste condiții, solicităm 
desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei sus indicată, a practicianului în insolvență Consultant 
Insolvență SPRL. Referitor la remunerația lichidatorului judiciar, arătăm faptul că subscrisa nu poate acorda un alt 
onorariu decât cel materializat în oferta financiară depusă de practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, 
respectiv de 250 lei / lună și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor.” 
Având în vedere votul exprimat de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, care deține 100% din 
masa credală a debitoarei, se constată faptul că Adunarea Creditorilor debitoarei Doctor Utilaje SRL a hotărât 
următoarele:  
Nu confirmă societatea Hodoș Business Recovery S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Doctor Utilaje 
SRL”.  
Prin Încheierea de ședință din data de 20.09.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
135/1371/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Confirmă în calitate de lichidator judiciar societatea profesională 
Consultant Insolvență SPRL și onorariul acestuia în cuantum de 250 lei / lună și un onorariu de succes de 1% din 
sumele distribuite creditorilor. 
Descarcă lichidatorul judiciar desemnat provizoriu Hodoș Business Recovery SPRL și încuviințează onorariul acestuia 
astfel cum rezultă din sentința de deschidere proporțional cu activitatea desfășurată până la acest termen”. 
2. Referitor la dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 20.09.2021 
Prin Încheierea de ședință din data de 20.09.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
135/1371/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Definitivează tabelul preliminar de creanțe, constată depus tabelul 
definitiv de creanțe și pune în vedere lichidatorului judiciar să îl publice în Buletinul procedurilor de insolvență și să 
depună la dosarul cauzei dovada publicării. [...]” 
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Menționăm faptul că, Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Doctor Utilaje SRL nr. 
1751/20.09.2021 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15465/20.09.2021 de către lichidatorul 
judiciar provizoriu Hodoș Business Recovery SPRL.  
Prin Încheierea de ședință din data de 20.09.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
135/1371/2021, judecătorul-sindic a dispus: „ [...] Ia act că la dosarul cauzei a fost depusă o cerere de admitere a 
creanței de către creditorul Sirgombos Security SRL și va dispune trimiterea acestei cereri lichidatorului judiciar 
confirmat pentru a o soluționa”. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, lichidatorului judiciar nu i-a fost comunicată cererea de admitere 
a creanței formulată de către creditorul Sirgombos Security SRL, respectiv nu i-a fost comunicată nici parola de acces la 
dosarul electronic nr. 135/1371/2021, contrar cererilor formulate și depuse la dosarul cauzei în data de 22.10.2021 și 
01.11.2021. 
3. Referitor la situația financiară a debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Hodoș Business Recovery SPRL, Adresa nr. 
4236/21.10.2021 transmisă prin e-mail în data de 22.10.2021 și 01.11.2021, prin care a solicitat comunicarea către 
subscrisa a următoarelor documente cu privire la debitorul Doctor Utilaje SRL:  
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Doctor Utilaje SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Doctor Utilaje SRL; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Lista 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; 
• Lista plăților avizate de catre lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul Doctor Utilaje SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate a insolvenței de către dvs. în calitate de lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului.  
Conform răspunsului comunicat de către fostul lichidator judiciar provizoriu în data de 01.11.2021, documentele 
financiar-contabile ce ne-au fost predate de către asociatul unic al debitoarei Doctor Utilaje SRL sunt numeroase (aprox. 
15 - 20 de dosare / bibliorafturi).  
Astfel, reprezentantul lichidatorului judiciar se va deplasa în Municipiul Târgu Mureș în vederea preluării documentelor 
financiar-contabile ale debitorului.  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2929/17.VII.2019 – Hotărârea nr. 
3/30.05.2019 a asociatului unic, Torok C. A., in calitate de asociat unic al Doctor Utilaje - S.R.L., cu sediul in satul 
Cristesti, com. Cristesti nr. 562/b, judetul Mures, inregistrata cu J26/584/2012, a hotărât:  
Art. 1. Se revoca din functia de administrator Torok C. A., incepand cu data de 30.05.2019.  
Art. 2. Se numeste in functia de administrator Torok A.. Durata mandatului noului administrator va fi pe termen de 20 
de ani, incepand cu data de 30.05.2019, daca nu intervine revocarea sau demisia sa din functie, reprezentand cu depline 
si nelimitate puteri societatea raporturile cu persoanele fizice, juridice, autoritatile publice, administrative si juridice. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 4231/21.10.2021 către fostul administrator statutar Torok C. A., la adresa 
de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care a solicitat: „Vă solicităm să 
predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Doctor Utilaje 
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 și registrele contabile obligatorii ale 
debitorului Doctor Utilaje SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea 
debitorului Doctor Utilaje SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale”.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 4232/21.10.2021 către administratorul statutar Torok A., la 
adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care a solicitat: „Vă solicităm să 
predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Doctor Utilaje 
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 și registrele contabile obligatorii ale 
debitorului Doctor Utilaje SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea 
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debitorului Doctor Utilaje SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar Torok A. și fostul administrator statutar 
(având calitatea de asociat unic) Torok C. A. nu au răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu au predat 
documentele financiar-contabile și eventualele bunuri existente în averea debitorului. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2020, debitorul Doctor Utilaje 
SRL înregistra următoarele active: stocuri – 1.889 lei; creanțe – 49.596 lei. 
Conform Adresei nr. 7289/25.10.2021 emisă de Comuna Cristești, în perioada 2018-2021 debitorul Doctor Utilaje SRL 
nu a figurat cu bunuri impozabile în evidențele fiscale ale Comunei Cristești.  
4. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Din cuprinsul Anunțului privind depunerea la dosarul cauzei a raportului lichidatorului judiciar provizoriu asupra 
cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Doctor Utilaje SRL nr. 1451/09.08.2021 
publicat în BPI nr. 13458/10.08.2021, se reține: „În ce privește persoanele cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de 
insolvență, în motivarea raportului nr. 1449/09.08.2021 lichidatorul judiciar provizoriu consideră că existe premise 
pentru angajarea răspunderii personale patrimoniale a fostelor organe statutare de conducere ale debitoarei, în temeiul 
dispozițiilor art. 169 alin. (1) lit. e) și h) din Legea nr. 85/2014”. 
5. Referitor la sumele avansate de lichdiatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 16,40 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00009452 22.10.2021 16.40 lei 

comunicare somații către asociatul unic și administratorul 
societății debitoare Doctor Utilaje SRL 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 

16,40 lei 

6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii de ședință din data de 20.09.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
135/1371/2021, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din onorariul fix lunar în valoare de 
250 lei (exclusiv TVA) și onorariul de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor (exclusiv TVA). 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 20.09.2021 – 20.10.2021 este în valoare 
de 297,50 lei (inclusiv TVA) - neachiat. 
Conform Sentinței nr. 309 din data de 14.06.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
135/1371/2021, onorariul fostului lichidatorul judiciar provizoriu Hodoș Business Recovery SPRL este în valoare de 
1.785 lei (inclusiv TVA) - neachiat. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului Doctor Utilaje SRL, înaintarea cererii de antrenare a răspunderii 
formulată împotriva organelor de conducere ale debitorului Doctor Utilaje SRL, în temeiul art. 169 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014 Tribunalului Specializat Mureș și îndeplinirea 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. 
 
 
 


