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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 4491 Data emiterii: 03.11.2021 

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 actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Doctor Utilaje SRL 
nr. 4493/03.11.2021. 
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. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a 
cererii de admitere a creanței formulată de Sirgombos Security SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Sirgombos Security SRL 

Număr dosar 135/1371/2021; Tribunalul Specializat Mureș 
Judecător-sindic: Flavius Gheorghe Mureșan 
Temei juridic: art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: 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 confirmarea în calitate de lichidator judiciar a subscrisei Consultant 
Insolvență SPRL. 
De asemenea, 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”. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei cererea prin care a solicitat comunicarea către acesta a cerii de admitere a 
creanței formulată de creditorul Sirgombos Security SRL, în vederea soluționării acesteia. 
În data de 02.11.2021, lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin e-mail de către Tribunalul Specializat Mureș 
Cererea de admitere a creanței formulată de creditorul Sirgombos Security SRL. 
În data de 17.09.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de admitere a creanței formulată de societatea 
Sirgombos Security SRL, cu sediul social în Târgu Mureș, str. Transilvania, nr. 41, ap. 6, jud. Mureș, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/661/2013, având CUI RO 31898700, cu sediul 
procesual ales la SCPA Gușatu și Asociații (conform împuternicirii avocațiale seria MS nr. 254566/2021 din data de 
15.09.2021) din Târgu Mureș, str. Borsos Tamas, nr. 14, jud. Mureș, formulată în temeiul art. 140 din Legea nr. 
85/2014, prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe al societății debitoare Doctor Utilaje SRL a dreptului de 
creanță în cuantum de 14.726,68 lei ca fiind o creanță chiroqrafară, din care: 
- 1.668 lei reprezentând debit principal; 
- 11.781,47 lei reprezentând penalități de întârziere; 
- suma de 200 lei taxa judiciară de timbru pentru declarația de creanță; 
- suma de 1.027,21 lei cheltuieli de executare în dosar nr. 297/E/2019; 
- suma de 50 lei cheltuieli de judecată conform Sentinței nr. 2608/2019.  
În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței creditorului Sirgombos Security SRL s-au avut în vedere 
următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „Principalele atribuții ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentului 
capitol, sunt: […] f) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, notificarea 
creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe; […]”; 
• Prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați potrivit 
prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin 
depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul 
înscrierii lor la masa credală.” 
• Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
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• Prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care 
„[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
• Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în 
termenele prevăzute de legi speciale.” 
• Prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „(1) Acțiunile, 
cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul 
instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în 
activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei”. 
Menționăm faptul că, creditorul Sirgombos Security SRL a achitat taxa judiciară de timbru de 200,00 lei conform 
chitanței pentru creanțele bugetelor locale nr. 114319/1609070037 din data de 16.09.2021 emisă de Municipiul Târgu 
Mureș prin Direcția Impozite și Taxe Locale – Serviciul Impozite și Taxe. 
Prin Sentința nr. 309/2021 din data de 28.06.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
135/1371/2021 s-a dispus: „Fixează termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii 
debitoarei pe data de 16.08.2021, data poștei.” 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Sirgombos Security 
SRL nu a fost notificat de către fostul lichidator judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii simplificate de 
insolvență a debitorului Doctor Utilaje SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul Sirgombos Security SRL 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. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de Sirgombos Security SRL, identificând următoarele aspecte:  
- Între societatea Sirgombos Security SRL și societatea debitoare Doctor Utilaje SRL s-au desfășurat raporturi juridice 
contractuale, fiind încheiat Contractul de monitorizare și intervenție pentru sisteme de securitate nr. 100/14.10.2014. 
Societatea debitoare Doctor Utilaje SRL, în calitate de beneficiar s-a obligat să achite contravaloarea serviciilor prestate 
de către Sirgombos Security SRL - paza și protecția în folosul beneficiarului a obiectivului prevăzut în contractul 
menționat, fiind emise următoarele facturi, pe care societatea debitoare Doctor Utilaje SRL a omis să le achite, la care 
se adaugă penalități de întâziere conform art. 8 din contractul nr. 100/14.10.2014 pentru fiecare factură în parte (de 
0,5% pe zi de întârziere): 
• FF. MS SRG32850/01.11.2016 având valoarea de 120 lei; 
• FF. MS SRG33692/05.12.2016 având valoarea de 120 lei; 
• FF. MS SRG35445/03.01.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG36152/01.02.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG37202/01.03.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG37703/03.04.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG38644/02.05.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG39400/06.06.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG40272/03.07.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG41246/01.08.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG42117/01.09.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG42899/02.10.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG43766/01.11.2017 având valoarea de 119 lei; 
• FF. MS SRG44605/04.12.2017 având valoarea de 119 lei. 
Total debit = 1.668 lei 
- Potrivit calculului penalităților de întârziere făcut de executor, până la data de 09.04.2021 s-au strâns 11.781,47 lei cu 
titlu de penalități de întârziere. Potrivit art. 8 din Contract, pentru nerespectarea obligației de plată a facturilor restante, 
beneficiarul Doctor Utilaje SRL este obligat la plata penalităților de întârziere de 0,5% pe zi de la data scadenței. 
- Prin Sentința civilă nr. 2608/2019 din data de 28.03.2019 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș, Secția Civilă, în 
dosarul nr. 12767/320/2018 s-a dispus: „Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1668 de lei reprezentând 
debit principal precum și penalități de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere calculate conform art. 8 din 
contractul părților, de la data scadenței fiecărei facturi în parte până la plata efectivă a debitului datorat. Obligă pârâtul 
la plata către reclamantă a sumei de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru”. 
- Prin Încheierea civilă nr. 5494/2018 din data de 02.08.2019 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș, Secția Civilă, în 
dosarul nr. 9460/320/2019 s-a dispus: „Încuviințează executarea silită a titlului executoriu constând în Sentința civilă nr. 
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2608/2019 din data de 28.03.2019 pronunțată de. Judecătoria Târgu Mureș în dosarul nr. 12767/320/2018, pentru 
realizarea creanței având ca obiect: suma 50 lei, reprezentând taxă de timbru judiciar, suma de 1,668,00 lei reprezentând 
debit aferent contractului de prestări servicii nr. 100/14.10.2014, ce se actualizează cu penalități de întârziere în valoare 
de 0.5%/zi începând cu data de 14.05.2019 până la data plății efective și suma de 6.001,85 lei reprezentând penalități de 
întârziere calculate până la data de 13.05.2019. Încuviințarea executării silite se extinde și asupra sumelor prevăzute în 
titlurile executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviințate, 
inclusiv cu privire la cheltuielile de executare, dobânzile, penalitățile și celelalte accesorii calculate potrivit art. 670 și 
art. 628 Cod Procedură Civilă. Autorizează creditorul să treacă Ia executarea silită a obligațiilor cuprinse în titlul 
executoriu, în toate modalitățile de executare prevăzute de lege. Fără cale de atac.” 
- Din cuprinsul Încheierii din data de 09.04.2021 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc Vintilă M. A. în dosarul nr. 
297/E/2019, se reține: „Prin Încheierea din data de 30.07.2019 am dispus înregistrarea cererii în registrul general și 
deschiderea dosarului de executare silită numărul 297/E/2019, iar prin Încheierea din data de 02.O8.2019 cu numărul 
5494/2019, pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș, în dosarul numărul 9460/320/2019 s-a admis cererea creditorului, 
am dispus încuviințarea executării silite împotriva debitorului Doctor Utilaje S.R.L., cu sediul în Comuna Cristești, str. 
Principala, nr. 562/B, județulMureș, în temeiul titlului executoriu constând în: Sentință civilă nr. 2608/2019 din data de 
28.03.2019 pronunțata de Judecătoria Tg, Mureș în dosarul 12767/320/2018, pentru realizarea obligației de plată a 
sumei de 50,00 lei reprezentând taxa timbru judiciar, 1.668,00 Lei reprezentând debit aferent contractului de presatri 
servicii nr. 100/14.10.2014, ce se actualizează cu penalilati de întârziere în valoare de 0.5%/zi începând cu data de 
14.05.2019 până la data plății efective și 6.001,85 lei reprezentând penalitati de întârziere calculate pana la data de 
13.05.2019. Avănd în vedere că prin titlul executoriu au fost acordate penalilati de întârziere în valoare de 0.5%/zi de 
întârziere calculate de la data de 14.05.2019 până la data plății elective aferente sumei de 1.668,00 lei, reprezentând 
debit aferent contractului de presatri servicii nr. 100/14.10.2014, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora dar și cererea 
prin care creditorul a solicitat în mod expres actualizarea creanței potrivit titlului executoriu în conformitate cu 
dispozițiile art. 62B alin. 2 C. pr. civ., urmează să admitem cererea și să actualizăm creanța astfel: Debit de actualizat: 
1.668,00 Lei. Perioada actualizării: 05.12.2019 - 09.04.2021: 491 zile x 0.5%/zi penalitati de întârziere penalitati de 
întârziere: 4.094,94 Lei”. 
- Din cuprinsul Încheierii din data de 10.09.2021 emisă de Biroul Executorului Judecătoresc Vintilă M. A. în dosarul nr. 
297/E/2019, se reține: „Prin încheierea din data de 30.07.2019 am dispus înregistrarea cererii în registrul general și 
deschiderea dosarului de executare silită numărul 297/E/2019, iar prin încheierea din data de 02.08.2019 cu numărul 
5494/2019, pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș, în dosarul numărul 9460/320/2019 s-a admis cererea formulată de 
creditorul Sirgombos Security S.R.L., dispunând încuviințarea executării silite împotriva debitorului Doctor Utilaje 
S.R.L. în temeiul titlului executoriu constând în: Sentință civilă nr. 2608/2019 din data de 28.03.2019 pronunțata de 
Judecătorie Târgu Mureș în dosarul 12767/320/2018, pentru recuperarea sumei de 50,00 lei reprezentând taxa timbru 
judiciar, 1.668,00 lei reprezentând debit aferent contractului de prestări servicii nr. 100/14.10.2014, ce se actualizează 
cu. penalități de întârziere în valoare de 0.5%/zi începând cu data de 14.05.2019 până la data plății efective, 6.001,85 lei 
reprezentând penalități de întârziere calculate pana la data de 13.05.2019, 758,94 lei reprezentând penalități de 
întârziere - 0.5%/zi (14:05.2019 - 13.06.2019), 58,38 lei reprezentând penalități de întârziere - 0.5%/zi (14.08.2019 - 
21.08.2019), 867,36 lei reprezentând penalități de întârziere - 0.5%/zi (22.08.2019 - 04.12.2019) și 4.094,94 lei 
reprezentând penalități de întârziere - 0.5%/zi (05.12.2019 - 09.04.2021), la care s-au adaugat cheltuielile de executare 
în valoare de 1.027,21 lei. [...] Având în vedere că s-a deschis procedura falimentului debitoarei, în conformitate cu 
dispozițiile art. 703 ațin, (1) pct. 2 Cod procedură civilă, s-a dispus încetarea executării silite pornite la cererea 
creditorului Sirgombos Security S.R.L., cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, Str. Kos Karoly, nr. 24, județul Mureș, 
împotriva debitorului Doctor Utilaje S.R.L, CUI 30338055, cu sediul în Comuna Cristești, str. Principala, nr. 562/B, 
județul Mureș în dosarul execuțional nr. 297/E/2019, în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentință civilă 
nr.2608/2019 din data de 28.03.2019 pronunțată de Judecătoria Tg, Mureș în dosarul 12767/320/2018.” 
Urmare procedurii de verificare, lichidatorul judiciar va proceda la înscrierea creanței solicitate de Cartrans Preda SRL 
în Tabelul definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva debitorului Doctor Utilaje SRL, astfel: 
- va înscrie debitul de 1.668 lei conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 2608/2019 din data de 28.03.2019 pronunțată 
de Judecătoria Târgu Mureș, Secția Civilă, în dosarul nr. 12767/320/2018; 
- va înscrie cheltuielile de judecată de 50 lei conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 2608/2019 din data de 28.03.2019 
pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș, Secția Civilă, în dosarul nr. 12767/320/2018; 
- va înscrie cheltuielile de judecată de 1.027.21 lei conform Încheierii din data de 10.09.2021 emisă de Biroul 
Executorului Judecătoresc Vintilă M. A. în dosarul nr. 297/E/2019; 
- va înscrie penalitățile de întârziere de 11.781,47 lei conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 2608/2019 din data de 
28.03.2019 pronunțată de Judecătoria Târgu Mureș, Secția Civilă, în dosarul nr. 12767/320/2018, calculate până la data 
de 09.04.2021, astfel: 6.001,85 lei reprezentând penalități de întârziere calculate pana la data de 13.05.2019, 758,94 lei 
reprezentând penalități de întârziere - 0.5%/zi (14:05.2019 - 13.06.2019), 58,38 lei reprezentând penalități de întârziere 
- 0.5%/zi (14.08.2019 - 21.08.2019), 867,36 lei reprezentând penalități de întârziere - 0.5%/zi (22.08.2019 - 04.12.2019) 
și 4.094,94 lei reprezentând penalități de întârziere - 0.5%/zi (05.12.2019 - 09.04.2021); 
- va respinge creanța în valoare de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de timbru aferentă depunerii cererii de 
admitere a creanței având în vedere 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 [...]”, respectiv nu este o creanță 
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născută înainte de deschiderea procedurii simplificate a insolvenței debitorului Doctor Utilaje SRL, având în vedere 
chitanța pentru creanțele bugetelor locale nr. 114319/1609070037 emisă de Municipiul Târgu Mureș prin Direcția 
Impozite și Taxe Locale – Serviciul Impozite și Taxe în data de 16.09.2021. 
Astfel, lichidatorul judicar a înscris creanța solicitată de Sirgombos Security SRL în valoare totală de 14,526.68 lei 
(1668 lei + 50 lei + 1027.21 lei + 11781.47 lei) în Tabelul definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Doctor Utilaje SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță 
chirografară. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 4497/03.11.2021 
privind înscrierea parțială a creanței solicitate către creditorul Sirgombos Security SRL prin reprezentant convențional 
SCPA Gușatu și Asociații. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


