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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 4933 Data emiterii: 23.11.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic Gogioiu Ana Maria. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC Iron-Made International SRL, cod de identificare fiscală: 30611081; Sediul social: Comuna Văleni-
Dâmbovița, sat Văleni-Dâmbovița, nr. 256, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/588/2012. 
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 Iron-Made International 
SRL, numit prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către 
Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Secția a II-a 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 simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul 
Iron-Made International 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 simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Iron-Made International SRL 

Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Iron-Made International SRL 
1. 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 Iron-Made International SRL nr. 4176/18.10.2021 
pentru termenul de judecată din data de 25.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17617/20.10.2021 
(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-Iron-Made-International-SRL-termen-fond-
25.10.2021.pdf.  
2. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului 
În data de 19.05.2021, reprezentantul lichidatorului judiciar s-a deplasat la sediul social al debitorului din Comuna 
Văleni-Dâmbovița, sat Văleni-Dâmbovița, nr. 256, jud. Dâmbovița.  
Conform procesului-verbal de inventariere nr. 1749/19.05.2021, lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a 
efectua procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, întrucât administratorul dna Posedaru V. nu a fost 
prezentă. (proces-verbal anexat raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus la dosarul cauzei). 
Conform disp. art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „În situația prevăzută la art. 93, inventarul bunurilor debitorului 
se va face după obținerea relațiilor scrise privind situația bunurilor debitorului. Dacă în urma demersurilor efectuate 
potrivit prevederilor art. 94-96, administratorul judiciar nu identifică niciun bun, inventarul se încheie pe baza 
comunicărilor scrise transmise de autoritățile relevante”. 
În vederea identificării eventualelor bunuri existente/care au existat în patrimoniul debitorului Iron-Made International, 
lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 2151/17.06.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița prin care a 
solicitat comunicarea dacă societatea debitoare Iron-Made International SRL figurează în prezent sau a figurat în 
perioada 2017 – 2021 în evidențele O.C.P.I. Dâmbovița cu bunuri imobile. 
Conform Certificatului nr. 71996/22.06.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, debitorul 
Iron-Made International SRL nu a fost și nu este înregistrată cu bunuri imobile în evidențele de carte funciară ale 
județului Dâmbovița (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
- a comunicat adresa nr. 2143/16.06.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița prin care a solicitat comunicarea dacă 
societatea debitoare Iron-Made International SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2017 – 2021 în 
evidențele SPC-Regim Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. 
Conform Adresei nr. 37290/06.07.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, debitorul Iron-Made International 
SRL nu figurează în baza automată de date cu vehicule în proprietate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 2142/16.06.2021 către Primăria Comunei Văleni-Dâmbovița prin care a solicitat comunicarea 
dacă societatea debitoare Iron-Made International SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2017 – 2021 în 
evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Văleni-Dâmbovița cu bunuri impozabile. 
Conform adresei nr. 2640/25.06.2021 emisă de Primăria Comunei Văleni-Dâmbovița, debitorul Iron-Made International 
SRL nu figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile sau imobile (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
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Conform Contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport nr. 4329/28.09.2017, debitorul Iron-Made 
International SRL a vândut către persoana fizică Baleanu M. E. mijlocul de transport marca Ford tip Focus, serie șasiu 
WF0WXXGCDW5D14740, capacitate cilindrică 1.560 cm³, nr. înmatriculare DB 10 JXM, an fabricație 2005, pentru 
suma de 13.800 lei. 
Prin Încheierea de ședință din data de 28.06.2021, judecătorul-sindic a dispus: 
„Se acordă termen la data de 25.10.2021, în vederea continuării procedurii insolvenţei debitoarea Iron-Made 
International SRL, sens în care se va pune în vedere lichidatorului judiciar: 
- să depună la dosar raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasările de creanţe, precum şi planul de 
distribuire a tuturor sumelor obţinute, întocmite în conformitate cu art. 160 din Legea 85/2014 şi dovada publicării în 
BPI– dacă este cazul”. 
Menționăm faptul că, în averea debitorului nu au fost identificate bunuri care ar putea fi valorificate, respectiv nu există 
disponibilități bănești care ar putea fi distribuite creditorilor înscriși la masa credală, astfel în cauză nu se impune 
întocmirea raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasările de creanţe, precum şi planul de distribuire 
către creditori. 
3. Referitor la disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
Prin Încheierea de ședință din data de 28.06.2021, judecătorul-sindic a dispus: 
„Se acordă termen la data de 25.10.2021, în vederea continuării procedurii insolvenţei debitoarea Iron-Made 
International SRL, sens în care se va pune în vedere lichidatorului judiciar: - să depună la dosar raportul privind cauzele 
şi împrejurările care au condus la apariţia isnolvenţei debitoarei, inventarul bunurilor deţinute de debitoare şi raportul de 
evaluare a bunurilor debitoarei;”. 
Conform Încheierii de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,  termenul limită pentru întocmirea raportului 
privind cauzele apariției stării de insolvență a fost la data de 02.01.2021. 
Menționăm, subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 de către lichidatorul judiciar provizoriu CII Bălan C. I.. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Bălan C. I., 
Adresa nr. 1109/05.04.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa documentelor cu 
privire la debitorul Iron-Made International SRL, inclusiv a Raportului 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. 
Conform adresei comunicată de fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinetul Individual de Insolvență Bălan C. I., 
aceasta nu se află în posesia documentelor anterior menționate, debitoarea nepredând nici un astfel de document (dovezi 
anexate raportului de activitate nr. 1861/27.05.2021 depus la dosarul cauzei). 
Urmare primirii somațiilor comunicate de către lichidatorul judiciar, administratorul statutar dna Posedaru V. a 
comunicat subscrisei (prin poștă) documentele financiar-contabile ale debitorului: 
• Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
• Balanțele de verificare aferente perioadei 01.01.2020-30.11.2020; 
• Decont de TVA pentru luna ianuarie 2021; 
• Decont de TVA pentru luna februarie 2021; 
• Decizia asociatului unic din datat de 20.05.2020; 
• Extrase de cont CEC pentru perioada 01.01.2020-31.10.2020; 
• Declarație listă inventar; 
• Situație furnizori-plăți facturi achitate aferentă perioadei 01.01.2018-31.12.2020; 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2017; 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018; 
• Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019; 
• Dosar acte contabile aferent lunii mai 2019 (D112; Registrul Jurnal; Balanța de verificare; Rapoarte de gestiune; 
Jurnal pentru vânzări; Jurnal pentru cumpărări; Registrul de casă; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent lunii iunie 2019 (D112; D100; Registrul Jurnal; Rapoarte de gestiune; Jurnal pentru 
vânzări; Jurnal pentru cumpărări; Registrul de casă; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent lunii iunie 2019 (Registrul Jurnal; Balanța de verificare; Rapoarte de gestiune; Jurnal 
pentru vânzări; Jurnal pentru cumpărări; Registrul de casă; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent lunii iunie 2019 (Rapoarte de gestiune; Jurnal de bancă; Note de recepție și constatare 
diferențe; Facturi); 
• Dosar acte contabile aferent  perioadei ianuarie 2019-martie 2019 (Balanța de verificare pentru luna martie 2019 – 
semnată; Registru Jurnal pentru luna martie 2019; Balanța de verificare pentru luna februarie 2019 – semnată; Registru 
Jurnal pentru luna februarie 2019; Rapoarte de gestiune; Jurnal pentru vânzări aferent  perioadei ianuarie 2019-martie 
2019; Jurnal pentru cumpărări aferent  perioadei ianuarie 2019-martie 2019; Balanța de verificare pentru luna ianuarie 
2019 – semnată; Registru Jurnal pentru luna ianuarie 2019; Jurnal de bancă; Facturi); 
• Dosare acte contabile aferente perioadei ianuarie 2017-decembrie 2017; 
• Dosare acte contabile aferente perioadei ianuarie 2018-decembrie 2018; 
• Dosare acte contabile aferente perioadei ianuarie 2019-aprilie 2019; 
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• Dosare acte contabile aferente perioadei septembrie 2019-octombrie 2019. 
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza detaliată a înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, documentele financiar-
contabile comunicate de către administratorul dna Posedaru V. și a indicatorilor financiari publicați pe site-ul 
Ministerului Finanțelor Publice, identificând următoarele cauze care au determinat apariția stării de insolvență a 
debitorului Iron-Made International SRL: 
- retragerea de către administratorul dna Posedaru V. a numerarului din casieria societății debitoare Iron-Made 
Internațional SRL în valoare de 33.919,36 lei sub formă de avansuri de trezorerie, în cursul lunii mai 2020, debitorul 
fiind în stare de încetare de plăți; 
- retragerea de către administratorul dna Posedaru V. a disponibilităților bănești din patrimoniul societății debitoare 
Iron-Made Internațional SRL în valoare de 66.868,06 lei sub formă de restituiri de creditări; 
- desfășurarea în numele societății Iron-Made Internațional SRL a comerțului ilicit, prin vânzarea de stocuri de marfă în 
valoare de 341.577 lei, fără a deține documente justificative de proveniență conform legii; 
- continuarea activității economice a debitorului Iron-Made Internațional SRL care ducea în mod vădit la starea de 
încetare de plăți, de către administratorul dna Posedaru V., într-un scop contrar interesului social al persoanei juridice 
Iron-Made Internațional SRL, respectiv în interesul personal al acesteia;  
- neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către administratorul dna Posedaru V. și desfășurarea comerțului 
ilicit, prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea patrimoniului debitoarei; 
- manifestrarea pasivității în achitarea datoriilor societății debitoare Iron-Made Internațional SRL de către 
administratorul dna Posedaru V.; 
- omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, este mai 
mult decât evidentă raportată la valorile extrem de mari ale creanțelor creditorilor societății Iron-Made Internațional 
SRL prejudiciați prin faptele săvârșite de către administratorul dna Posedaru V.. 
Astfel, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Iron-Made International SRL, conform disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 3479/14.09.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
16344/04.10.2021 (extras BPI depus la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-
2014.pdf. 
Lichidatorul judiciar va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului Posedaru V. formulată în temeiul 
art. 169 alin. (1) lit. a), c), d), e) și g) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a 
insolvenței debitorului SC Iron-Made International SRL sunt în cuantum de 47,10 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00004183 27.04.2021 7.10 lei 
comunicare somație nr. 1380/22.04.2021 către 

administratorul social 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
1034418 

 
24.05.2021 20.00 lei Solicitare informații debitor 

3 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
997781 19.05.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-
Furnizare informații nr. 997781/19.05.2021 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de 

insolvență 
47.10 lei 

 
5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. e) şi art. 57 alin. 
(3) din Legea 85/2014, judecătorul-sindic a luat act de decizia creditorului majoritar DGRFP Ploieşti - AJFP Dâmboviţa 
cu privire la desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Iron-Made International SRL, pe practicianul în 
insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL, pentru un onorariu de 300 lei/lună exclusiv TVA şi onorariu de succes de 2% 
din sumele distribuite creditorilor, pe care îl confirmă în această calitate. 
Onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 22.03.2021-22.11.2021 este în valoare totală de 2.856,00 lei (inclusiv 
TVA), calculat astfel: 300 lei (exlusiv TVA) x 8 luni. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea înaintării cererii de 
antrenare a răspunderii administratorului Posedaru V. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d), e) și g) din 
Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 
din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


