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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 62 Data emiterii: 05.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Ion Goloiu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: Duniag Instal SRL, cod de identificare fiscală: 18145640; Sediul social: Moreni, str. Neptun, camera 2, 
bloc K, parter, ap. 4, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/598/2008. 
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 Duniag Instal SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 10.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 
insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Duniag Instal SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Duniag Instal SRL 

Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Ion Goloiu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Duniag Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) 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 Duniag Instal SRL nr. 5354/10.12.2021, pentru 
termenul de judecată din data de 17.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21056/13.12.2021 (extras 
BPI depus la dosar) şi afișat pe site-ul subscrisei la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-Duniag-Instal-SRL-termen-fond-17.12.2021.pdf. 
2. Referitor la dosarul nr. 2566/120/2020/a1 
În data de 19.10.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de admitere a creanței nr. 35135/15.10.2021 
formulată de societatea Conpet SA, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J29/6/1991, având CUI RO 1350020, prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL cu suma totală de 666,12 lei, reprezentând: 
- 616,71 lei – diferență despăgubiri civile datorate în temeiul dispozițiilor Sentinței penale nr. 1284/05.11.2018 
pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 6625/120/2013, modificală prin Decizia penală nr. 250/10.03.2020 
pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 6625/120/2013; 
- 49,41 lei – despăgubiri civile actualizate cu rata inflației de la data rămânerii definitive a titlului executoriu până la 
data de 05.08.2020 – data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței. 
De asemenea, creditorul Conpet SA a solicitat obligarea debitoarei Duniag Instal SRL la plata cheltuielilor avansate 
constând în taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Conpet SA nu a fost 
notificat de către fostul lichidator judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Duniag Instal SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul Conpet SA 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, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței solicitate de Conpet SA în Tabelul 
definitiv actualizat III de creanțe întocmit împotriva debitorului Duniag Instal SRL, în valoare de 666,12 lei 
reprezentând despăgubiri civile datorate conform dispozițiilor Sentinței penale nr. 1284 din data de 05.11.2018 
pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția Penală în dosarul nr. 6625/120/2013, modificată prin Decizia penală nr. 
250 din data de 10.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția Penală în dosarul nr. 6625/120/2013. 
Cu privire la solicitarea creditorului Conpet SA de obligare a debitoarei Duniag Instal SRL la plata cheltuielilor de 200 
lei reprezentând taxa judiciară de timbru, menționăm faptul că, aceasta nu poate fi înscrisă în tabelul de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL, nefiind o creanță născută înainte de deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței debitorului Duniag Instal SRL, iar conform 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 [...]”. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 4510/04.11.2021 
către creditorul Conpet SA privind înscrierea creanței solicitate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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În temeiul art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit 
Raportul de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Conpet SA, nr. 4506/04.11.2021, acesta fiind depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18823/08.11.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-verificare-a-cererii-de-admitere-a-creantei-
formulata-de-Conpet-SA.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv actualizat III de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Duniag Instal SRL nr. 4508/04.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
18772/05.11.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Tabel-definitiv-actualizat-III-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Duniag-Instal-
SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Tabelului definitiv actualizat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL nr. 
4508/04.11.2021, masa credală a debitorului Duniag Instal SRL este în valoare totală de 21,380.24 lei. 
Împotriva Tabelului definitiv actualizat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL nr. 
4508/04.11.2021 publicat în BPI nr. 18772/05.11.2021, a fost formulată contestație de către creditorul Conpet SA, prin 
care a solicitat modificarea cuantumului creaței acestuia de la suma de 666,12 lei la suma de 866,12 lei, având în vedere 
taxa judiciară de timbru de 200 lei achitată în vederea depunerii cererii de admitere a creanței. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2566/120/2020/a1 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.12.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat Întâmpinare cu privire la Contestația formulată de Conpet SA împotriva Tabelului 
definitiv actualizat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL nr. 4508/04.11.2021 publicat 
în BPI nr. 18772/05.11.2021, prin intermediul căreia, a solicitat respectuos Onoratei Instanţe să dispună: 
- Pe cale de excepţie: înţelegem să invocăm inadmisibilitatea contestaţiei formulată de Conpet SA, solicitând a fi 
respinsă ca inadmisibilă, 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea contestației formulată de Conpet SA ca fiind neîntemeiată. 
Prin Sentința civilă nr. 300/2021 din data de 17.12.2021 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2566/120/2020/a1 s-a dispus: „Admite contestația formulată de 
contestatoarea Conpet S.A. Dispune înscrierea contestatoarei-creditoare în tabelul definitiv actualizat III al creanțelor și 
cu suma de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă declarației de creanță. Obligă lichidatorul judiciar să 
plătească contestatoarei-creditoare suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru). 
Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Dâmboviţa”. 
Lichidatorul judiciar a formulat Cerere de lămurire a dispozitului hotărârii prin care a solicitat, în mod respectuos, 
Onoratei Instanțe, să dispună lămurirea înțelesului/întinderii/aplicării dispozitivului Sentinţei civile nr. 300/2021 din 
data de 17.12.2021, pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020/a1: „Obligă lichidatorul judiciar să plătească contestatoarei-creditoare suma de 200 
lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru).”, în sensul stabilirii obligației de plată a cheltuielilor de 
judecată către contestatorul Conpet SA în cuantum de 200 de lei, în sarcina debitorului Duniag Instal SRL. 
Astfel, a fost termenul de judecată în data de 14.01.2022 pentru soluționarea Cererii de lămurire a dispozitului hotărârii. 
3. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar Dumitru-Nică Gh. nu a răspuns 
solicitărilor lichidatorului judiciar, respectiv nu a predat bunurilor din averea debitorului Duniag Instal SRL în vederea 
valorificării acestora și distribuirii fondurilor astfel obținute către creditorul Primăria Municipiului Moreni, și nu a 
predat evidențele contabile și documentele financiar-contabile ale debitorului. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 3784/30.09.2021 către Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, 
Serviciul de Investigații Criminale (cu confirmare de primire), prin care a solicitat identificarea și imobilizarea 
bunurilor mobile aflate în proprietatea Duniag Instal SRL: 
- autoturism marca VW PASSAT, serie motor 053834, serie șasiu 114207, cap. cilindrică 1.781, data dobândirii 
12.12.2008; 
- autoturism marca VW PASSAT, serie motor 078273, serie șasiu 140053, cap. cilindrică 1.968, data dobândirii 
10.05.2010; 
- Remorcă marca Stema, serie șasiu 951269, data dobândirii 29.01.2011; 
- Buldoexcavator 3 CX, serie șasiu 984716, data dobândirii 06.03.2012; 
- Autoturism marca Volkswagen, model PASSAT, tip 3C/AACFFBX0/ FM6FM62Q025STP17MGSNVR2/PASSAT, 
cu nr. de înmatriculare B-47-VAJ, nr. de identificare WVWZZZ3CZDP022587, cu nr. de omologare 
AA11138711WCOE5, autoturism M1, caroseria AA berlină, an fabricație 2013, masa proprie 1.532 kg, număr locuri 5, 
seria CIV J567528, capacitatea cilindrică 1.968 cmc, puterea 103/4200 kw/RPM, combustibil motorină, 2 axe tracțiune 
față, culoare gri; 
- Autoutilitară marca Toyota, model Hilux, tip N2/KUN25L – PRMSHW, cu numărul de înmatriculare DB-22-LKS, 
autoutilitară N1G, număr de identificare AHTFR29GX07024621, cu nr. de omologare B11D18G11U40E4, caroseria 
BA suprastructurată deschisă, an fabricație 2010, masa proprie 1.940 kg, număr locuri 2, seria CIV H787980, 
capacitatea cilindrică 2.494 cmc, puterea max. 106/3400 kw/RPM, combustibil motorină, 2 axe tracțiune integrală, 
culoare negru; 
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- Autoturism marca Mercedes Benz, model Vito, tip 639/2/EAA31305N/VITO 116 CDI, cu numărul de înmatriculare 
DB 28 LKS, autoturism N1, caroseria AF, numărul de identificare WDF639705E3883256, nr. omologare 
AFMF2M9D12E44E5, an fabricație 2014, masa proprie 2.232 kg, număr locuri 2, seria CIV k150719, capacitatea 
cilindrică 2.143 cmc, puterea 120/3800 kw/RPM, combustibil motorină, 2 axe, tracțiune spate, culoare roșu; 
- Autoutilitară marca Mercedes Benz, tipul 638/1/VITO110CDI, N1 BB Furgon, cu numărul de înmatriculare DB 22 
DGL, serie șasiu WDF6309413534927, anul fabricației 2003, putere motor 60 CP, cilindree: 2148; combustibil 
motorină, culoare alb; 
- Buldoexcavator marca Caterpillar, tipul 428E, cu numărul de înmatriculare MOG-00577, serie șasiu SN100875, anul 
fabricației 2007; putere motor 98 CP, combustibil motorină, culoare galben; greutate fără echipamente 7.570 kg; 
greutate cu echipamente 10.200 kg; EROPS Cabine cu sisteme de încălzire/climatizare; Cupa 4 în 1, ligura sapat; Cupa 
încărcat GP, Cupa săpat GP, Conducte hidraulice pt. picon/foarfece, 
respectiv comunicarea acestui fapt către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, avân în vedere faptul că, 
până în prezent administratorul Dumitru-Nică Gh. nu s-a conformat dispozițiilor menționate anterior și solicitărilor 
subscrisei, respectiv nu a prezentat bunurile mobile anterior menționate, aflate în averea debitorului Duniag Instal SRL, 
în vederea inventarierii și valorificării acestora conform disp. art. 151, art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014, existând 
prezumția că acestea au fost sustrase de către administratorul Dumitru-Nică Gh. în interesul personal, fiind prejudiciați 
creditorii societății debitoare Duniag Instal SRL.  (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, Serviciul de Investigații Criminale nu a comunicat un 
răspuns cu privire la cererea nr. 3784/30.09.2021. 
4. Referitor la disp. art. 154 din Legea nr. 85/2014 
În vederea evaluării bunului imobil Apartament nr. 4, situat în Moreni, str. Neptun, nr. 3B, bl. K, parter, ap. 4, jud. 
Dâmbovița, având suprafața construită în valoare de 41 mp, nr. cadastral CAD 186/0/4, înscris în CF nr. 70408-C1-U4 
Moreni (nr. CF vechi 2453), cote părți comune 41/901, cote teren 13/275, aflat în proprietatea debitorului Duniag Instal 
SRL, lichidatorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servicii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste 
oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor debitorului Duniag Instal SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Duniag SRL pentru data de 
16.11.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: „(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea stabilirii 
valorii de piață a bunului imobil Apartament nr. 4, situat în Moreni, str. Neptun, nr. 3B, bl. K, parter, ap. 4, jud. 
Dâmbovița, având suprafața construită în valoare de 41 mp, nr. cadastral CAD 186/0/4, înscris în CF nr. 70408-C1-U4 
Moreni (nr. CF vechi 2453), cote părți comune 41/901, cote teren 13/275, aflat în proprietatea debitorului Duniag Instal 
SRL, conform ofertelor înregistrate la biroul lichidatorului judiciar”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 16.11.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Duniag Instal SRL va fi reconvocată în data de 23.11.2021, la ora 09:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Duniag SRL din data de 16.11.2021, ora 09:00 a fost publicat 
în BPI nr. 19018/09.11.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-16.11.2021-si-23.11.2021-
ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Duniag Instal SRL din data 
de 16.11.2021, ora 09:00, nr. 4626/09.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19025/09.11.2021 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-
de-activitate-privind-ordinea-de-zi-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-16.11.2021-si-23.11.2021-ora-
09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 4797/16.11.2021 publicat în BPI nr. 19527/17.11.2021, având în vedere faptul că, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Duniag SRL din data de 16.11.2021, ora 09:00 nu este legal întrunită, 
nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 49 alin. (1) 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 Duniag Instal SRL din data de 16.11.2021, ora 09:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 16.11.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Duniag Instal SRL a fost reconvocată în data de 23.11.2021, la ora 09:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Conform Procesului-verbal nr. 4918/23.11.2021 publicat în BPI nr. 19991/24.11.2021, având în vedere faptul că, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Duniag SRL din data de 23.11.2021, ora 09:00 nu este legal întrunită, 
nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 49 alin. (1) 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 Duniag Instal SRL din data de 23.11.2021, ora 09:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Duniag SRL pentru data de 
14.12.2021, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: „(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea stabilirii 
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valorii de piață a bunului imobil Apartament nr. 4, situat în Moreni, str. Neptun, nr. 3B, bl. K, parter, ap. 4, jud. 
Dâmbovița, având suprafața construită în valoare de 41 mp, nr. cadastral CAD 186/0/4, înscris în CF nr. 70408-C1-U4 
Moreni (nr. CF vechi 2453), cote părți comune 41/901, cote teren 13/275, aflat în proprietatea debitorului Duniag Instal 
SRL, conform ofertelor înregistrate la biroul lichidatorului judiciar”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 14.12.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Duniag Instal SRL va fi reconvocată în data de 21.12.2021, la ora 10:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Duniag SRL din data de 14.12.2021, ora 10:00 a fost publicat 
în BPI nr. 20685/07.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-14.12.2021-si-21.12.2021-
ora-10.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Duniag Instal SRL din data 
de 14.12.2021, ora 10:00, nr. 5226/06.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20766/08.12.2021 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-
de-activitate-privind-ordinea-de-zi-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-14.12.2021-si-21.12.2021-ora-
10.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 5427/14.12.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Duniag SRL din data de 14.12.2021, ora 10:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite 
de art. 49 alin. (1) 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 
Duniag Instal SRL din data de 14.12.2021, ora 10:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 5427/14.12.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Duniag SRL din data de 14.12.2021, 
ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21230/15.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-Duniag-Instal-SRL-din-data-de-14.12.2021-ora-10.00.pdf.  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 14.12.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Duniag Instal SRL a fost reconvocată în data de 21.12.2021, la ora 10:00, 
la sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 5598/21.12.2021, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Duniag SRL din data de 21.12.2021, ora 10:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite 
de art. 49 alin. (1) 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 
Duniag Instal SRL din data de 21.12.2021, ora 10:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 5598/21.12.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Duniag SRL din data de 21.12.2021, 
la ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21646/21.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-Duniag-Instal-SRL-din-data-de-21.12.2021-ora-10.00.pdf.  
Astfel, lichidatorul judiciar a formulat Cererea nr. 5433/14.12.2021 în temeiul disp. art. 64 lit. k) coroborat cu disp. art. 
45 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat respectuos Onoratei Instanțe să dispună prin încheiere 
desemnarea expertului evaluator care a depus oferta financiară cea mai mică din punct de vedere financiar, în vederea 
stabilirii valorii de piață a bunului imobil din averea debitorului Duniag SRL – Oferta de servicii de evaluare formulată 
de Tărăsescu I. Paul-Octavian Expert Evaluator membru ANEVAR (CIF: 32850948, adresă: str. Cicero, nr.92, Bl. B1, 
Sc. 3, Ap.10, Dr. Tr.-Severin, jud. Mehedinți), în vederea evaluării bunului imobil Apartament nr. 4, situat în Moreni, 
str. Neptun, nr. 3B, bl. K, parter, ap. 4, jud. Dâmbovița, având suprafața construită în valoare de 41 mp, nr. cadastral 
CAD 186/0/4, înscris în CF nr. 70408-C1-U4 Moreni (nr. CF vechi 2453), cote părți comune 41/901, cote teren 13/275, 
aflat în proprietatea debitorului Duniag Instal SRL,  pentru onorariul de 550 lei (nu se adaugă TVA); termen de plată 
onorariu: integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni și condiționează predarea lucrării în format letric; 
termen finalizare: 3 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției bunului și primirea tuturor documentelor necesare 
misiunii de evaluare. 
5. Referitor la disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În data de 19.11.2021 lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin poștă „Cererea suplimentară de înscriere la masa 
creditorilor” privind debitorul Duniag Instal SRL nr. E2119/10.11.2021 formulată de creditorul Primăria Municipiului 
Moreni, cu sediul în Moreni, str. A. I. Cuza, nr. 15, jud. Dâmboviția, prin care a comunicat faptul că, la data de 
01.11.2021 debitorul Duniag Instal SRL figurează cu creanțe născute după data data deschiderii procedurii simplificate 
a insolvenței (05.08.2020) în valoare de 6.023,00 lei. 
Lichidatorul judiciar a admis Cererea nr. E2119/10.11.2021 formulată de Primăria Municipiului Moreni, în temeiul art. 
75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat achitarea obligațiilor fiscale în cuantum de 6.023,00 lei, respectiv 
în conformitate cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, fară a fi nevoie de înscrierea la masa credală, creanța 
urmând a fi achitată în momentul în care debitorul va dispune de fondurile necesare. 
Măsura lichidatorului judiciar a fost prezentată în cadrul Raportului de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. nr. 5160/03.12.2021, pentru termenul lunar 
din data de 05.12.2021 publicat în BPI nr. 20629/07.12.2021 – necontestat până în prezent. 
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Administratorul statutar Dumitru-Nică Gh. a achitat creanța creditorului Municipiului Moreni în integralitate. 
Astfel, conform Certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele i taxele locale și alte 
venituri datorate bugetului local nr. E4/04.01.2022 emis de Primăria Municipiului Moreni, societatea Duniag Instal SRL 
nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plată scadente la bugetul local.  
6. Referitor la disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Duniag Instal SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 5352/10.12.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
21060/13.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Supliment-la-Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf.  
Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Duniag Instal SRL, se rețin următoarele cauze: 
- utilizarea în interesul personal al administratorului Dumitru-Nică Gh. a activelor din averea debitorului Duniag Instal 
SRL în valoare totală de 1,353,373 lei: active imobilizate în valoare de 164.800 lei; stocuri în valoare de 62.554 lei; 
creanțe în valoare de 1.089.627 lei; disponibilități bănești în sumă de 36.392 lei; 
sustragerea de urmărirea creditorilor de către administratorul Dumitru-Nică Gh. a mijloacelor de transport din averea 
debitorului Duniag Instal SRL: autoturism marca VW PASSAT, serie motor 053834, serie șasiu 114207, cap. cilindrică 
1.781, data dobândirii 12.12.2008; autoturism marca VW PASSAT, serie motor 078273, serie șasiu 140053, cap. 
cilindrică 1.968, data dobândirii 10.05.2010; Remorcă marca Stema, serie șasiu 951269, data dobândirii 29.01.2011; 
Buldoexcavator 3 CX, serie șasiu 984716, data dobândirii 06.03.2012; Autoturism marca Volkswagen, model PASSAT, 
tip 3C/AACFFBX0/ FM6FM62Q025STP17MGSNVR2/PASSAT, cu nr. de înmatriculare B-47-VAJ, nr. de identificare 
WVWZZZ3CZDP022587, cu nr. de omologare AA11138711WCOE5, autoturism M1, caroseria AA berlină, an 
fabricație 2013, masa proprie 1.532 kg, număr locuri 5, seria CIV J567528, capacitatea cilindrică 1.968 cmc, puterea 
103/4200 kw/RPM, combustibil motorină, 2 axe tracțiune față, culoare gri; Autoutilitară marca Toyota, model Hilux, tip 
N2/KUN25L – PRMSHW, cu numărul de înmatriculare DB-22-LKS, autoutilitară N1G, număr de identificare 
AHTFR29GX07024621, cu nr. de omologare B11D18G11U40E4, caroseria BA suprastructurată deschisă, an fabricație 
2010, masa proprie 1.940 kg, număr locuri 2, seria CIV H787980, capacitatea cilindrică 2.494 cmc, puterea max. 
106/3400 kw/RPM, combustibil motorină, 2 axe tracțiune integrală, culoare negru; Autoturism marca Mercedes Benz, 
model Vito, tip 639/2/EAA31305N/VITO 116 CDI, cu numărul de înmatriculare DB 28 LKS, autoturism N1, caroseria 
AF,  numărul de identificare WDF639705E3883256, nr. omologare AFMF2M9D12E44E5, an fabricație 2014, masa 
proprie 2.232 kg, număr locuri 2, seria CIV k150719, capacitatea cilindrică 2.143 cmc, puterea 120/3800 kw/RPM, 
combustibil motorină, 2 axe, tracțiune spate, culoare roșu; Autoutilitară marca Mercedes Benz, tipul 
638/1/VITO110CDI, N1 BB Furgon, cu numărul de înmatriculare DB 22 DGL, serie șasiu WDF6309413534927, anul 
fabricației 2003, putere motor 60 CP, cilindree: 2148; combustibil motorină, culoare alb; Buldoexcavator marca 
Caterpillar, tipul 428E, cu numărul de înmatriculare MOG-00577, serie șasiu SN100875, anul fabricației 2007; putere 
motor 98 CP, combustibil motorină, culoare galben; greutate fără echipamente 7.570 kg; greutate cu echipamente 
10.200 kg; EROPS Cabine cu sisteme de încălzire/climatizare; Cupa 4 în 1, ligura sapat; Cupa încărcat GP, Cupa săpat 
GP, Conducte hidraulice pt. picon/foarfece; 
- neținerea contabilității societății debitoare în conformitate cu normele legale de către administratorul Dumitru-Nică 
Gh.; 
- nepredarea de către administratorul statutar Dumitru-Nică Gh. a documentelor financiar-contabile și a evidențelor 
contabile ale debitorului lichidatorului judiciar; 
- continuarea activității economice a societății debitoare în interesul personal al administratorului Dumitru-Nică Gh., 
care ducea în mod vădit la starea de încetare de plăți; 
- manifestarea pasivităţii de către administratorul statutar Dumitru-Nică Gh. în achitarea datoriilor societății; 
- omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment. 
7. Sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate de 
insolvență sunt în valoare de 197,78 lei, nerecuperate până la data prezentului raport de activitate, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
685882 02.04.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

2 
Agentia Nationala de 

Cadastru si Publicitate 
Imobiliara 

ANCPI 
1878694 

23.09.2021 20.00 lei solicitare extras de carte funciară privind bunul imobil 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008763 01.10.2021 8.20 lei 
comunicare somație către clientul Duniag Excavații referitor 

achitare debit restant 

4 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008762 01.10.2021 8.20 lei 
comunicare cerere către AJFP Dâmbovița privind identificare 
disponibilități bănești în conturile de trezorerie ale debitorului 

5 SC Olimpiq Media SRL  PBL 27876 07.10.2021 38.98 lei 
publicare anunț privind selecție oferte de servicii de evaluare bun 

imobil în ziarul Național din data de 07.10.2021 
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6 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008957 07.10.2021 49.20 lei 
comunicare notificări privind deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței și privind incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea 

nr. 85/2014 către creditori 

7 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008958 07.10.2021 8.20 lei 
comunicare somație către administratorul Dumitru-Nică Gh. cu 

privire la obligația predării bunurilor și a arhivei contabile  

8 C. N. Poșta Română S.A. DIV00047648 27.11.2021 45,00 lei 
Comunicare întâmpinare către Tribunalul Dâmbovița, 

contestatorul Conpet SA și debitorul Duniag Instal SRL 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
197,78 

lei  
8. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii de ședință din data de 10.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020, onorariul lichidatorului judiciar constă din: un 
onorariu lunar de 300 lei (exclusiv TVA) și onorariu de succes de 2% din sumele distribuite creditorilor (exclusiv 
TVA). 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aferent perioadei 10.02.2021 – 10.01.2022 este în valoare 
de 3.927,00 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 11 luni, neachitat până la data prezentului 
raport. 
De asemenea, onorariul lichidatorului judiciar provizoriu și cheltuieli procedurale avansate de Cabinetul Individual de 
Insolvență Pantelin Marian sunt în sumă de 3.728,27 lei, pentru perioada 07.04.2020 – 10.02.2021, reprezentând: 
- 1.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada anterioară deschiderii procedurii 
insolvenței, 07.04.2020 – 05.08.2020 (lichidator desemnat de ONRC Dâmbovița, dosar nr. 10670/06.04.2020, conform 
Rezoluției nr. 3422 din data de 07.04.2020); 
- 2.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada 05.08.2020 – 10.02.2021 (lichidator judiciar 
desemnat conform Încheierii de ședință din data de 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 
2566/120/2020 privind debitorul Duniag Instal SRL); 
- 158,27 lei – cheltuieli procedurale (taxe poștale, anunțuri publicitare) – suma de 3.728,27 lei achitată integral de către 
administratorul statutar prin numita Banu O. R. 
9. 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 Dumitru-Nică Gh. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d) și e) din 
Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița, identificării bunurilor mobile din averea debitorului, evaluării bunului 
imobil și îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar conform disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


