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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr. 5653 Data emiterii: 23.12.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Bacău. 
3.1. Debitor: Casual Cristex SRL, cod de identificare fiscală: RO 37824176; Sediul social: Bacău, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 19, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/1105/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului Casual Cristex SRL, 
confirmat prin Încheierea de ședință din data de 27.10.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar 
și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, pentru debitorul Casual Cristex SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și 

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Casual Cristex SRL 

Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Casual Cristex SRL 
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 Casual Cristex SRL nr. 4927/23.11.2021, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 23.11.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20421/03.12.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-termen-lunar-23.11.2021.pdf. 
2. Referitor la situația financiară a debitorului și bunurile existente în patrimoniu 
Administratorul judiciar a comunicat către fostul administrator judiciar provizoriu MK Insolventa IPURL Adresa nr. 
4396/28.10.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor documente cu 
privire la debitorul Proton Ecotech SRL:  
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul 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; 
• 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; 
• 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 administratorul judiciar efectuate de către debitorul Casual Cristex SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Casual Cristex SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Casual Cristex SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar provizoriu a comunicat parțial 
înscrisurile solicitate de către subscrisa, respectiv: 
- Cererea de admitere a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău; 
- Raportul întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014; 
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- Raport de activitate nr. MK C. 331/21.10.2021; 
- Registrul imobilizărilor din averea debitorului la data de 31.07.2021 (nesemnat); 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022 (nesemnate). 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, administratorul societății debitoare 
Casual Cristex SRL este dna Doba G., cu puteri depline. 
Administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 4395/28.10.2021 către administratorul dna Doba G., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860958367, prin care a solicitat: „Vă 
solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului 
Casual Cristex SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și 
registrele contabile obligatorii ale debitorului Casual Cristex SRL. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Casual Cristex SRL și 
a documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale. 
Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• 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 cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Casual Cristex SRL, aveți 
obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și 
documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de 
către administratorul special.”  
Plicul cu somația nr. 4395/28.10.2021 a fost restituit lichidatorului judiciar cu mențiunea „avizat, lipsa domiciliu”. 
Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul dna Doba G. nu a comunicat administratorului judiciar 
documentele financiar-contabile ale debitorului, respectiv nu a prezentat administratorului judiciar bunurile existente în 
averea debitorului Casual Cristex SRL în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
Administratorul judiciar a comunicat Cererea nr. 5744/27.12.2021 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bacău prin care a solicitat furnizarea informațiilor extinse privind societatea Casual Cristex SRL din 
Registrul Comerțului de la data înregistrării în Registrul Comerțului și până la data deschiderii procedurii generale a 
insolvenței – 23.06.2021, inclusiv mențiunile făcute de reprezentanții societății pe toată durata de funcționare, în 
vederea identificării adresei de domiciliu a administratorului dna Doba G. 
Administratorul judiciar va proceda la somarea administratorului statutar în vederea identificării bunurilor din averea 
debitorului și inventarierea acestora. 
Menționăm faptul că, conform Registrul imobilizărilor la data de 31.07.2021 (comunicat subscrisei de către fostul 
administrator judiciar), debitorul Casual Cristex SRL înregistrează în gestiune următoarele bunuri mobile: 

Nr. 
crt. 

Denumire bun mobil Data 
achiziției 

Valoare de 
achiziție 

1 MASA CALCAT 665 NETTUNO SOFFIANTE MOD 2005 31.01.2018 5 306.34 

2 MASA CALCAT BATTISTELA 648 NETTUNO 31.01.2018 3 854.08 

3 GENERATOR ABUR 761 PLUTONE 31.01.2018 4 133.36 

4 MASINA CUSUT MOD 8700D 31.01.2018 3 072.09 

5 MASINA CUSUT MOD 8700D 31.01.2018 3 072.09 

6 MASINA CUSUT MOD 8700D 31.01.2018 3 072.09 

7 MASINA CUSUT MOD8700D 31.01.2018 3 072.09 

8 MASINA CUSUT MOD8700D 31.01.2018 3 072.10 

9 MASINA CUSUT SW-1377 05.03.2018 3 915.10 

10 MASINA CUSUT MV-1790, SERIA17111181 14.03.2018 22 079.81 

11 MASINA CUSUT MIVAMAC MV9800D, SERIA 1612190732 14.03.2018 4 731.39 

12 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-1930D, SERIA 201603111 14.03.2018 18 399.84 

13 MASINA DE TAIAT MIVAMAC MVC-550, SERIA 1701010 14.03.2018 15 771.28 
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14 CAPSATOR METALMECCANICA MT-20, SERIA 775/14 14.03.2018 6 834.23 

15 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-8700D,SERIA 201710030 14.03.2018 2 891.40 

16 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-8700D, SERIA 201710031 14.03.2018 2 891.40 

17 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-8700D, SERIA 201710035 14.03.2018 2 891.40 

18 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-8700D,SERIA 201710036 14.03.2018 2 891.41 

19 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-1280, SERIA 201612873 14.03.2018 68 342.25 

20 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-9820-01, SERIA L1712030202 14.03.2018 44 685.32 

21 MV-103 8-MASINA CROIT VERTICALA 26.03.2018 2 691.33 

22 MVC-980D MASINA DE TAIAT 28.03.2018 2 796.50 

23 CENTRALA TERMICA 13.10.2020 2 840.00 

În vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, administratorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 5639/22.12.2021 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
Casual Cristex SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv comunicarea 
datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Casual Cristex SRL de la data deschiderii 
contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, respectiv persoanele 
care dețin dreptul de semnătură. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Casual Cristex SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania SA; Banca Comercială 
Română SA; Idea Bank SA; Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank SA; Patria Bank SA; Vista Bank 
(România) SA. 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat următoarele adresel: 
- a comunicat adresa nr. 5640/22.12.2021 către Primăria Municipiului Bacău, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Casual Cristex SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale Primăriei 
Municipiului Bacău cu bunuri impozabile.  
- a comunicat adresa nr. 5641/22.12.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Casual Cristex SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
- a comunicat adresa nr. 5642/22.12.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Casual Cristex SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
O.C.P.I. Bacău cu bunuri imobile.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au comunicat un răspuns la 
solicitările lichidatorului judiciar. 
3. Referitor la disp. art. 58 alin. (1) lit. k), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administratorului judiciar i-a fost comunicată Cererea de admitere a creanței nr. 5341/17.11.2021 formulată de Agenția 
pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, cu sediul în Iași, B-dul Tudor 
Vladimirescu, nr. 45A, Bloc B2, parter, jud. Iași, CUI 37983660, tel. 0371.402212, reprezentată legal de Director 
Executiv - Tăbăcaru N. C., prin care a solicitat înscrierea în tabelul creanțelor debitoarei SC Casual Cristex SRL, a 
debitului în valoare de 215.246,26 lei. 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Agenția pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași nu a fost notificat de către fostul 
administrator judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului Casual Cristex 
SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul Agenția pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași 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. 
Urmare procedurii de verificare, administratorul judiciar va proceda la înscrierea parțială a creanței solicitate de Agenția 
pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași în Tabelul preliminar 
actualizat de creanțe întocmit împotriva debitorului Casual Cristex SRL, în valoare de 213.976,93 lei cu ordinea de 
prioritate prevăzută de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară, creanța în valoare de 1.269.33 lei 
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reprezentând dobândă calculată pentru perioada 23.06.2021 - 29.09.2021 fiind respinsă conform disp. art. 80 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 
4916/22.11.2021 către creditorul Agenția pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a 
Exportului Iași privind înscrierea parțială a creanței solicitate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a 
întocmit Raportul de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Agenția pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași, nr. 4912/22.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 20047/24.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-verificare-a-cererii-de-admitere-a-creantei-formulata-de-Agentia-
pentru-Intreprinderi-Mici-si-Mijlocii.pdf. 
Administratorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Casual 
Cristex SRL nr. 4914/22.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20042/24.11.2021 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Tabel-
preliminar-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Casual-Cristex-SRL.pdf.  
4. Referitor la dosarul nr. 1628/110/2021/a1 
Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău a formulat contestație împotriva Tabelului preliminar de 
creanțe nr. MK C. 267/24.08.2021 întocmit de către administratorul judiciar provizoriu MK Insolvență IPURL 
împotriva averii debitorului Casual Cristex SRL, publicat în BPI nr. 14543/06.09.2021, prin care a solicitat înscrierea în 
tabelul de creanțe a sumei de 223.177 lei cu ordinea de prioritate prevăzute de art. 159 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 – 
creanță garantată. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1628/110/2021/a1 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, având primul termen de judecată stabilit în data de 24.11.2021. 
Prin Încheierea de ședință din data de 27.10.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021 a fost confirmat în calitate de administrator judiciar al debitorului 
Casual Cristex SRL subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a analizat detaliat înscrisurile anexate Cererii de admitere a 
creanței formulată de creditorul-contestator Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, respectiv a înscris 
creanța în valoarea de 223.177 lei în Tabelul preliminar actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
Casual Cristex SRL nr. 4914/22.11.2021 depus la dosarul cauzei și trimis spre publicare îm Buletinul Procedurilor de 
Insolvență conform cererii nr. 7915/22.2021, astfel: 
„Creanță în valoare de 223.177 lei - creanță cu rangul de preferință prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014 – creanță garantată, înscrisă provizoriu conform art. 103 din Legea nr. 85/2014 până la identificarea și 
efectuarea evaluărilor bunurilor care fac obiectul cauzei de preferință, conform Procesului-verbal de sechestru 
asigurător pentru bunuri mobile nr. 113536/13.05.2019 și a Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri 
mobile nr. 114223/28.11.2019 emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău în dosarul fiscal nr. 31353 
privind contribuabilul Casual Cristex SRL”. 
Subscrisa a depus la dosarul cauzei Note scrise pentru termenul de judecată din data de 24.11.2021 prin care a solicitat 
respingerea contestației formulate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău ce face obiectul prezentului 
dosar ca rămasă fără obiect. 
La termenul de judecată din data de 24.11.2021, s-a dispus, în vederea deliberării, amânarea pronunțării pentru data de 
08.12.2021, pronunțarea urmând a fi făcută prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
Prin Sentința civilă nr. 628/2021 din data de 20.12.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021/a1, judecătorul-sindic a dispus: Respinge contestaţia la 
tabelul preliminar formulată de către contestatoarea-creditoarea AJFP bacău, în contradictoriu cu debitoarea Casual 
Cristex SRL, prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă SRL, ca rămasă fără obiect. Cu drept de apel în termen 
de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău - Secţia a II-a Civilă şi de 
Contencios Administrativ şi Fiscal. 
5. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 8,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009628 28.10.2021 8.20 lei comunicare somație către fostul administrator statutar  

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
8,20 lei 

 
6. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. MK C. 268/30.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Casual 
Cristex SRL din data 30.08.2021 ora 10:00, publicat în BPI nr. 14564/06.09.2021, onorariul administratorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul lunar de 230 lei exclusiv TVA și onorariul de succes de 1% exclusiv 
TVA din încasări. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 27.10.2021-27.12.2021 este în valoare totală de 547,40 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat, calculat astfel: 230 lei (exclusiv TVA) * 2 luni. 
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7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în identificării 
bunurilor din averea debitorului, întocmirea tabelului definitiv de creanțe și îndeplinirea atribuțiilor administratorului 
judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 
 
 
 
 


