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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 58 Din data de 04.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2718/115/2015; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic Juca Petru. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: A.C.M. Zarco SRL, cod de identificare fiscală: 15392050; cu sediul în localitatea Caransebeș, str. Valea 
Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL conform 
Sentinței civile nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/115/2015, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 
procedura de faliment privind debitorul A.C.M. Zarco SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar  

în procedura de faliment privind debitorul A.C.M. Zarco SRL 

Număr dosar: 2718/115/2015; Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic Juca Petru 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: A.C.M. Zarco SRL 
I. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de 
faliment privind debitorul A.C.M. Zarco SRL nr. 3648/22.09.2021, întocmit pentru termenul de judecată din data de 
30.09.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15792/24.09.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Raport-de-activitate-privind-debitorul-
A.C.M.-Zarco-SRL-termen-fond-30.09.2021.pdf. 
II. Referitor la situația creanțelor deținute de debitoarea SC A.C.M. Zarco SRL la data prezentului raport 

Nr. Debitor Cuantum creanță Observații 

1 
Alupoie L. - 

Expert contabil 

19.708,00 lei 
+ dobânda legală 

penalizatoare 

Creanță conform Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019 pronunțată de Curtea de Apel 
Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a3. Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în 
executare a Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019.  
Conform Încheierii civile nr. 9885 din data de 30.07.2021 pronunțată de Judecătoria Timișoara 
în dosarul nr. 20969/325/2021, a fost admisă cererea. cererea. Încuviinţează executarea silită 
pornită în dosarul execuţional nr. 524/2021, la cererea creditorului A.C.M. Zarco S.R.L. prin 
lichidator judiciar Consultant Insolventa SPRL, în baza titlului executoriu constând în sentinta 
civila nr.946/A/18.12.2019 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara în dosar nr. 
2718/115/2015/a3, împotriva debitorului Alupoaie L. - Expert Contabil, în vederea recuperării 
creantei rezultând din titlul executoriu, la care se adaugă cheltuielile de executare silită, prin 
oricare din modalităţile prevăzute de lege. Fără cale de atac. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, au fost recuperate următoarele sume de 
la debitoarea Alupoaie L. - Expert Contabil: 
- suma de 3.846,44 lei în data de 15.11.2021; 
- suma de 3.321,95 lei în data de 04.10.2021. 

2  
Part Truck 

Construct SRL  

175.429 lei 
inclusiv dobânda 

legală 
penalizatoare 

Creanță conform Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019 pronunțată de Curtea de Apel 
Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 și Sentința civilă nr. 407 din data de 27.12.2018, 
pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 - anularea parțială a 
contractului de cesiune de creanță nr. 4/25 iunie 2015 intervenit între ACM Zarco SRL și 
cesionara Part-Truck Construct SRL și anularea în parte a contractului de cesiune de creanță nr. 
2/25 iunie 2015 intervenit între debitoarea ACM Zarco SRL și Part-Truck Construct SRL. 
Creanța în sumă de 175.429 lei inclusiv dobânda legală penalizatoare a fost stinsă prin 
compensare, având în vedere Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC A.C.M. 
Zarco SRL nr. 2479/12.08.2020, depus la dosarul nr. 2718/115/2015, aflat pe rolul Tribunalul 
Caraș-Severin și Procesul-verbal de compensare a datoriilor și creanțelor reciproce nr. 
2486/12.08.2020. 

3 Botoş M.I. 
67.347,00 lei 

+ dobânda legală 
penalizatoare 

Creanță conform Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019 pronunțată de Curtea de Apel 
Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a3 și Sentința civilă nr. 407 din data de 27.12.2018, 
pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a3. Lichidatorul judiciar a 
procedat la punerea în executare a Deciziei civile nr. 946/A din data de 18.12.2019. 
Conform Încheierii nr. 1472/2021 din data de 06.07.2021 pronunțată de Judecătoria Caransebeș 
în dosarul nr. 2365/208/2021, a fost admisă cererea de încuviinţare a executării silite. 
Încuviinţează executarea silită a debitorului Botoș M. I. de către BEJ Siegmeth R. în dosarul de 
executare silită nr. 470/2021 în temeiul titlului executoriu - Sentința civilă nr. 407 din data de 
27.12.2018, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a3, prin toate 
modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului 
rezultat din titlul executoriu, 69.347 lei debit precum şi a cheltuielilor de executare. Fără cale de 
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atac. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu au fost recuperate debitele datorate de 
Botoș M.I. 

4 Botoș M. I. 
146.194,51 lei 

+ dobânda legală 
penalizatoare 

Creanță conform Sentinței civile nr. 235/JS din data de 18.07.2018, pronunțată de Tribunalul 
Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a8 și a Deciziei civile nr. 26/2019 din data de 
15.01.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 2718/115/2015/a8. 
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a hotărârilor pronunțate în dosarul nr. 
2718/115/2015/a8. 
Conform Încheierii nr. 1442/2021 din data de 01.07.2021 pronunțată de Judecătoria Caransebeș 
în dosarul nr. 2364/208/2021, a fost admisă cererea de încuviinţare a executării silite. 
Încuviinţează executarea silită a debitorului Botoș M. I. de către BEJ Siegmeth R. în dosarul de 
executare silită nr. 471/2021 în temeiul titlului executoriu - Sentința civilă nr. 235/JS din data 
de 18.07.2018, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015/a8, prin 
toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea 
dreptului rezultat din titlul executoriu, 146.194,51 lei reprezentând debit principal la care se 
adaugă dobândă legală penalizatoare calculată de la data de 30.01.2016 şi până la data efectivă 
a plăţii precum şi a cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu au fost recuperate debitele datorate de 
Botoș M.I. 

V.  Referitor la situația onorarilor persoanelor de specialitate  
Retribuţia lichidatorului judiciar este de 1.500 lei/lună + TVA (aprobată conform Hotărârii Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 02.04.2019) - achitată integral la data prezentului raport de activitate. 
VI. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Având în vedere cele precizate anterior, solicităm respectuos onoratei instanțe să dipună un nou termen de judecată în 
vederea recuperării debitelor de la debitorii Botoș M. I. și Alupoie L. - Expert contabil, respectiv recuperării creanței 
societății debitoare A.C.M. Zarco SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


