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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 56 Data emiterii: 04.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4235/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: 
Adrian Oprea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Constanța, str. Traian, nr. 31, jud. Constanța. 
3.1. Debitor: Building-Cam-Prest SRL, cod de identificare fiscală: 37283860; Sediul social: Municipiul Medgidia, str. 
Lucian Grigorescu, nr. 5, camera 1, jud. Constanța; Număr de ordine în registrul comerţului J13/831/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 
4319/26.10.2021 publicat în BPI nr. 18215/28.10.2021. 
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 Building-Cam-Prest SRL, 
conform Rezoluției din data de 06.10.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4235/118/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată 
de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Building-Cam-Prest 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 lichidatorului judiciar și justificarea 

cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Building-Cam-Prest SRL 
Număr dosar 4235/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Adrian Oprea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Building-Cam-Prest SRL 
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Conform Deciziei privind schimbarea lichidatorului judiciar al debitoarei SC Building-Cam-Prest SRL nr. CTG DEX 
23315/02.09.2021, publicată în BPI nr. 14619/06.09.2021, în temeiul art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorul 
majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța a decis „desemnarea în calitate de lichidator judiciar 
pe Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar în sumă fixă de 270 lei și un onorariu de succes de 1% din sumele 
obținute prin vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe.”  
Prin Rezoluția din data de 06.10.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4235/118/2021, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17316 din data de 15.10.2021, judecătorul-sindic a 
dispus: „În baza art. 57 din Legea 85/2014, ia act că prin Decizia creditorului majoritar Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Galați, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14619/6.09.2021 (necontestată) a fost 
desemnat ca lichidatorul judiciar al societății debitoare practicianul Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar 
de 270 de lei și un onorariu de succes de 1 % din sumele obținute prin vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe; 
numește practicianul în calitate de lichidator judiciar; dispune încetarea atribuțiilor administratorului judiciar provizoriu 
[C.I.I. Dumitrescu E.] și stabilește onorariu definitiv pentru acesta [C.I.I. Dumitrescu E.] în valoare de 5000 de lei”. 
2. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 06.10.2021, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a întocmit 
următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 
simplificată de insolvență privind debitorul Building-Cam-Prest SRL nr. 4346/27.10.2021, întocmit pentru termenul 
lunar din data de 16.10.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18387/01.11.2021 (extras BPI nr. 
18387/01.11.2021 depus la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-termen-lunar-octombrie-2021-3.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 
simplificată de insolvență privind debitorul Building-Cam-Prest SRL nr. 4806/16.11.2021, întocmit pentru termenul 
lunar din data de 16.11.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19563/17.11.2021 (extras BPI depus la 
dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-termen-lunar-16.11.2021-1.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 
simplificată de insolvență privind debitorul Building-Cam-Prest SRL nr. 5507/16.12.2021, întocmit pentru termenul 
lunar din data de 16.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21400/17.12.2021 (extras BPI depus la 
dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-16.12.2021.pdf. 
3. Referitor la identificarea documentelor financiar-contabile 
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Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Dumitrescu 
I. (succesor în drepturi C.I.I. Dumitrescu E.), Adresa nr. 4047/12.10.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat 
comunicarea către subscrisa a următoarelor documente cu privire la debitorul Building-Cam-Prest 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 lichidatorul 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 lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul Building-Cam-Prest SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Building-Cam-Prest SRL, 
din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Building-Cam-Prest SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate a insolvenței de către dvs. în calitate de lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Menționăm faptul că, fostul lichidator judiciar provizoriu nu a depus la dosarul cauzei procesul-verbal de inventariere a 
bunurilor din averea debitorului Building-Cam-Prest SRL, Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței debitorului Building-Cam-Prest SRL, Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor din data 
de 13.08.2021 ora 12:00 și nici rapoartele de activitate lunare. 
Având în vedere faptul că, fostul lichidator judiciar provizoriu nu a comunicat un răspuns, subscrisa a revenit la 
solicitările anterior menționate și a comunicat către acesta Adresa nr. 4296/25.10.2021. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Fostul lichidator judiciar provizoriu a comunicat subscrisei următoarele acte de procedură și documente financiar-
contabile ale debitorului:  
- Documentele financiar - contabile încheiate de către societatea debitoare in perioada 2018 - 2020 (36 dosare), astfel 
cum acestea au fost puse la dispoziție de către administratorul statutar al societății debitoare (în original); 
- Raportul de activitate întocmit in cadrul procedurii de faliment; 
- Bilanțurile contabile încheiate la datele de 31.12.2018, 31.12.2019 si 31.12.2020 (in original, parțial semnate);  
- Balanța de verificare încheiata la data de 30.05.2021 (nesemnată); 
- Balanța stocuri încheiata la data de 30.05.2021(nesemnată); 
- Balanța furnizori încheiata la data de 30.05.2021(nesemnată); 
- Balanța clienti încheiata la data de 30.05.2021(nesemnată); 
- Raportul de inspecție fiscala nr.351 din 05.08.2021 si Decizia de impunere nr. 396 din 05.08.2021 (in original); 
- Registrul unic de control (in original); 
- Actul constitutiv al societății debitoare (in original); 
- Certificatul de înregistrare al firmei Building-Cam-Prest SRL (in original);  
- Codul de înregistrare Fiscala al firmei Building-Cam-Prest SRL (in original). 
4. Referitor la identificarea bunurilor în averea debitorului 
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei – documentele financiar-contabile: 
Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020, balanța de verificare aferentă lunii mai 2021 (anexate cererii 
de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitor prin administratorul statutar), identificând faptul că, la data 
de 31.05.2021 debitorul Building-Cam-Prest SRL înregistrează următoarele active: 
- Mobilier, aparatură birotică și alte instalații – 3.399,82 lei; 
- Creanțe-clienți – 25.820,00 lei; 
- Numerar în casierie – 682,46 lei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 4168/15.10.2021 către administratorul dna Gheorghe C., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865158560, prin care a solicitat: „Vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului 
Building-Cam-Prest SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, 
vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile 
obligatorii ale debitorului Building-Cam-Prest SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
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existente în averea debitorului Building-Cam-Prest SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi 
susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform balanței aferentă contului 4111 Clienți luna mai 2021, societatea Building-Cam-Prest SRL înregistrează 
creanțe în valoare de 25.820,20 lei către Gramina Residences SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că administratorul Gheorghe C. nu a comunicat lichidatorului judiciar fișa partener a clientului 
Gramina Residences SRL, respectiv nu a comunicat facturile fiscale aferente acestei creanțe, în vederea efectuării 
tuturor demersurilor de recuperare a acesteia.  
Conform balanței stocuri aferentă lunii mai 2021, societatea Building-Cam-Prest SRL deține în patrimoniu bunul – 
Laptot ASUS în valoare de 3.399,82 lei. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2020, la data de 31.12.2020 debitorul Building-Cam-Prest SRL 
înregistrează următoarele active: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- mijloace de transport – 20.000,00 lei (amortizare cumulată 12.500,03 lei); 
- mobilier, aparatură birotică și alte echipamente – 3.399,82 lei (amortizare cumulată 2.738,76 lei); 
- Creanțe-clienți – 25.820,20 lei; 
- Numerar în casierie – 5.094,46 lei. 
Astfel, se poate constata faptul că, administratorul statutar Gheorghe C. a scos din evidența debitorului în perioada 
01.01.2021-01.05.2021 mijloace fixe în valoare de 20.000,00 lei. 
În vederea identificării bunurilor existente în averea debitorului Building-Cam-Prest SRL, lichidatorul judiciar a 
comunicat următoarele adrese: 
- a comunicat adresa nr. 4169/15.10.2021 către Primăria Municipiului Medgidia, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Building-Cam-Prest SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în 
evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Medgidia cu bunuri impozabile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 4171/15.10.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Constanța, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Building-Cam-Prest SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-
Regim Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 35696/28.10.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Constanța, debitorul Building-Cam-Prest SRL 
figurează în evidențe cu autoturismul marca AUDI A6, serie șasiu WAUZZZ4F26N042436, cu nr. de înmatriculare CT 
25 NEW. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 4170/15.10.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea Building-Cam-Prest SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 
(2018 – 2021) în evidențele O.C.P.I. Constanța cu bunuri imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 165157/27.10.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, în evidențele 
Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța nu au fost identificate înregistrări privind bunurile imobile 
deținute de debitor. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 41408/28.10.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia, în evidențele 
Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia nu au fost identificate înregistrări privind bunurile imobile 
deținute de debitor. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că, deși a primit somația nr. 4168/15.10.2021, administratorul dna Gheorghe C. nu a predat 
lichidatorului judiciar în vederea invetarierii prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014, bunurile din averea 
debitorului înregistrate la data de 31.05.2021, respectiv: 
- Laptot ASUS în valoare de 3.399,82 lei; 
- Numerar în casierie în sumă de 682,46 lei; 
- Autoturismul marca AUDI A6, serie șasiu WAUZZZ4F26N042436, cu nr. de înmatriculare CT 25 NEW în valoare 
(contabilă) de 20.000,00 lei – existent în proprietarea societății debitoare conform adresei emise de Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului 
Constanța. 
Prin adresa transmisă prin e-mail lichidatorului judiciar în data de 13.12.2021, administratorul dna Gheorghe C. a 
comunicat următoarele: „In patrimoniul societății comerciale Building Cam Prest S.R.L. nu se mai afla niciun bun, asa 
incat operațiunea de inventariere este lipsita de obiect. Am luat legătură cu lichidatorul judiciar desemnat in mod 
provizoriu de Judecătorul sindic, iar acesta ne-a transmis ca v-a înaintat toate documentele contabile incheiate pentru 
societatea comerciala Building Cam Prest S.R.L. in perioada 2019 - 2021, astfel cum acestea i-au fost puse la dispoziție 
de subsemnata”. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 5524/16.12.2021 către administratorul dna Gheorghe C. (prin e-mail) prin 
care a revenit la solicitările anterior formulate: 
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului 
Building-Cam-Prest SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea NR. 85/2014. 
De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele 
contabile obligatorii ale debitorului Building-Cam-Prest SRL. 
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Coform balanței de verificare aferentă lunii mai 2021, la data de 31.05.2021 debitorul Building-Cam-Prest SRL 
înregistrează următoarele active: Mobilier, aparatură birotică și alte instalații – 3.399,82 lei; Creanțe-clienți – 25.820,00 
lei; Numerar în casierie – 682,46 lei. 
Vă solicităm să procedați la predarea bunurilor înregistrate în evidențele contabile ale debitroului la data de 31.05.2021, 
către lichidatorul judiciar, respectiv să comunicați documentele justificative privind creanțele societății în valoare de 
25.820 lei (facturi fiscale, fișe partener, contracte, etc.) 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Building-Cam-Prest 
SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și 
penale”.  
Până în prezent, administratorul statutar nu a predat lichidatorului bunurile din averea debitorului și evidențele 
contabile. 
5. Referitor la disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Fostul lichidator judiciar provizoriu nu a procedat la publicarea în BPI a Raportului privind cauzele și împrejurările care 
au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Building-Cam-Prest SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 
85/2014. De asemenea, acest raport nu a fost identificat nici la dosarul cauzei. 
Menționăm faptul că, termenul-limită pentru depunerea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței debitorului Building-Cam-Prest SRL, conform disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 a fost în 
data de 26.07.2021. 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL a examinat documentele financiar-contabile puse parțial la dispoziție de către 
fostul lichidator judiciar provizoriu C.I.I. Dumitrescu E.: balanțele de verificare aferentă perioadei ianuarie 2018 – 
decembrie 2020, balanța de verificare aferentă lunii mai 2021, situațiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2019, situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018, informațiile publicate în Monitorul Oficial al 
României partea a IV-a și înscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv a întocmit Raportul privind cauzele și 
împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Building-Cam-Prest SRL, în temeiul disp. art. 97 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 4633/09.11.2021, acesta fiind 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19269/12.11.2021 (extras BPI depus la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-intocmit-in-
temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf. 
Din Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Building-Cam-
Prest SRL nr. 4633/09.11.2021 se rețin următoarele cauze care au determinat apariția stării de insolvență a debitorului: 
• retragerea disponibilităților bănești din casieria societății debitoare în vederea distribuirii de dividende de către 
administratorul Gheorghe C. (având calitate de asociat unic) în valoare totală de 450.000,00 lei, profitul repartizat sub 
formă de dividende fiind de 473.685,00 lei, în condițiile înregistrării obligațiilor fiscale neachitate la bugetul statului în 
valoare totală de 394.439,85 lei; 
• utilizarea în interesul personal al administratorului Gheorghe C. a activelor din averea debitorului Building-Cam-Prest 
SRL: Laptot ASUS în valoare de 3.399,82 lei; numerar în casierie în sumă de 682,46 lei; autoturismul marca AUDI A6, 
serie șasiu WAUZZZ4F26N042436, cu nr. de înmatriculare CT 25 NEW în valoare de 20.000,00 lei; 
• neachitarea impozitului pe dividende în valoare de 23.685,00 lei datorat la bugetul statului, urmare distribuirii de 
dividende către asociatul unic și administratorul Gheorghe C.; 
• neținerea contabilității societății debitoare în conformitate cu normele legale de către administratorul dna Gheorghe 
C.; 
• continuarea activității economice a societății debitoare în interesul personal al administratorului Gheorghe C., care 
ducea în mod vădit la starea de încetare de plăți; 
• manifestarea pasivităţii de către administratorul statutar dna Gheorghe C. în achitarea datoriilor fiscale – la data 
deschiderii procedurii simplificate a insolvenței debitorul înregistrează datorii la bugetul general consolidat al statului în 
valoare de 792.778,00 lei și datorii la bugetul local în valoare de 10.590,00 lei; 
• omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv 
de faliment; 
• introducerea tardivă a cererii de deschidere a procedurii insolvenței de către administratorul Gheorghe C., 
prejuduciind societatea debitoare și creditorii de la recuperarea creanțelor. 
6. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea nr. 355 din data de 16.06.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4235/118/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Stabilește termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 3 
septembrie 2021”. 
Menționăm faptul că, fostul lichidator judiciar nu a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL. 
În acest sens, subscrisa a solicitat către fostul lichidator judiciar provizoriu, prin Adresa nr. 4296/25.10.2021, 
comunicarea de urgență a tabelului definitiv de creanțe întocmit de către acesta. 
Ulterior primirii tabelului definitiv de creanțe, conform disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a 
procedat la publicarea Tabel definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 
4319/26.10.2021 în BPI nr. 18215/28.10.2021, acesta fiind afișate și pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-
debitorului-Building-Cam-Prest-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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7. Referitor la disp. art. 99 alin. (3) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Societatea debitorare Building-Cam-Prest SRL are calitatea de intimat pârât în dosarul nr. 742/118/2020 aflat pe rolul 
Curții de Apel Constanța, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. 
Prin Decizia civilă nr. 307/2021 din data de 22.06.2021 pronunțată de Curtea de Apel Constanța, Secţia a II-a civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 742/118/2020, s-a dispus: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa 
apelată. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Top Project Invest S.R.L. în contradictoriu cu 
pârâta Building-Cam-Prest S.R.L. Constată reziliat Contractul de antrepriză nr.18/23.09.2019 încheiat între reclamanta 
Top Project Invest S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Building-Cam-Prest S.R.L. Obligă pârâta Building-Cam-Prest 
S.R.L la plata către reclamanta Top Project Invest S.R.L. a sumei de 279.533 lei reprezentând daune - interese. Obligă 
pârâta Building-Cam-Prest S.R.L la plata către reclamanta Top Project Invest S.R.L. a cheltuielilor de judecată în sumă 
de 13.600 lei. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, recurs ce se va depune la Curtea de Apel Constanţa. 
Prin Încheierea nr. 2300/2021 din data de 25.08.2021 pronunțată în dosarul nr. 6457/256/2021 de Judecătoria Medgidia, 
Secția Civilă, a fost admisă cererea formulată de SCPEJ Dăbuleanu Dragoş şi Cristea. N. prin Executor Judecatoresc 
Cristea N., respectiv a fost încuviințată executarea silită a societății Building-Cam-Prest SRL în dosar exec. 
589/CN/2021. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 4692/10.11.2021 către SCPEJ Dăbuleanu Dragoş şi Cristea. N. prin care, 
având în vedere disp. art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, a notificat cu privire la faptul că, recuperarea creanței 
creditorului Top Project Invest SRL se poate efectua doar prin depunerea cererii de admitere a creanței la dosarul cauzei 
nr. 4235/118/2021 însoțită de toate documentele justificative și înscrierea acesteia în tabelul de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL conform ordinii de prioritate prevăzută de art. 161 din Legea nr. 
85/2014.  
Subscrisa a identificat la dosarul cauzei lista creditorilor societății Building-Cam-Prest SRL anexată cererii de 
deschidere a procedurii, acești creditori nefiind notificați de către fostul lichidator judiciar provizoriu conform disp. art. 
99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței debitorului 
Building-Cam-Prest SRL și înlocuirea administratorului judiciar, respectiv cu privire la obligația creditorilor prevăzută 
art. 102 din Legea 85/2014, către următorii creditori, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa Notificare nr. 

Confirmare de 
primire nr. 

1 
Cumpana 1993 SRL 

Bucuresti, Str. Alexander Von Humboldt nr. 10, 
Parter, Sector 3 

4699/10.11.2021 
AR39862522342 

2 Imobiliar Ellebiemme SRL Săcele, Str. Petőfi Sándor, nr.79C, Jud. Brasov 4700/10.11.2021 AR39862522352 

3 
MDM automotive solution S.R.L. 
(fosta Matrix Best Solution S.R.L.) 

Constanta, Str. Eliberarii nr.45B, Jud. Constanta 4701/10.11.2021 
AR39862522362 

4 Newexco Distribution SRL Constanta, Str. Interioara nr.3, Jud. Constanta 4702/10.11.2021 AR39862522372 

5 
Rent Mob.RO SRL 

Constanta, Str. Unirii nr.83, Et.4, Ap.17, Jud. 
Constanta 

4703/10.11.2021 
AR39862522382 

6 
Safciu I. M. Întreprindere Individuală 

Targoviste, Str. Silviu Stanculcscu nr.15, Jud. 
Dambovita 

4704/10.11.2021 
AR39862522392 

7 
U.C.G. Construcții Ecologice SRL 

Constanta, Str. Făgetului nr.136, Bl. ST3, Sc. E, Et.3, 
Ap.48, Camera 3, Jud. Constanța 

4705/10.11.2021 
AR39862522402 

8 
Top Project Invest SRL 

București, str. Aviator Mircea Zorileanu, nr. 39, et. 1, 
camera 6, Sector 1 

4706/10.11.2021 
AR39862522412 

8. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Building-Cam-Prest SRL 
pentru data de 24.11.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
Building-Cam-Prest SRL nr. 4633/09.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, publicat în BPI 
nr. 19269/12.11.2021. 
(2). Aprobarea concluziilor Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 4633/09.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
publicat în BPI nr. 19269/12.11.2021. 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar al debitorului Building-Cam-Prest SRL dna Gheorghe C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea 
nr. 85/2014”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 24.11.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 02.12.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Building-Cam-Prest SRL din data de 24.11.2021, ora 09:00 a 
fost publicat în BPI nr. 19578/17.11.2021 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-24.11.2021-
si-02.12.2021-ora-09.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 4935/24.11.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Building-Cam-Prest 
SRL din data de 24.11.2021, ora 09:00 a hotărât: 
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1. Cu o majoritate de 98,682% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabel definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 4319/26.10.2021 publicat în BPI nr. 18215/28.10.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act de Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență 
a debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 4633/09.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
publicat în BPI nr. 19269/12.11.2021. 
2. Cu o majoritate de 98,682% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabel definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 4319/26.10.2021 publicat în BPI nr. 18215/28.10.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act/a aprobat concluziile Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția 
stării de insolvență a debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 4633/09.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din 
Legea nr. 85/2014, publicat în BPI nr. 19269/12.11.2021. 
3. Cu o majoritate de 98,682% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabel definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 4319/26.10.2021 publicat în BPI nr. 18215/28.10.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor consideră oportună formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar al 
debitorului Building-Cam-Prest SRL dna Gheorghe C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 
85/2014. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 24.11.2021, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 49 alin (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 98,682% din totalul creanțelor cu drept 
de vot înscrise în Tabel definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 
4319/26.10.2021 publicat în BPI nr. 18215/28.10.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 02.12.2021, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 4935/24.11.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Building-Cam-Prest SRL din data 
de 24.11.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20118/25.11.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-Building-Cam-Prest-SRL-din-data-de-24.11.2021-ora-09.00.pdf. 
Lichidatorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului Gheorghe C. în 
temeiul art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
9. Referitor la dosarul nr. 4235/118/2021/a1 
Creditorul D.G.R.F.P. Galați prin A.J.F.P. Constanța a formulat apel împotriva Rezoluției din data de 06.10.2021 
pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4235/118/2021, publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 17316 din data de 15.10.2021, prin care a fost stabilit onorariul definitiv al fostului 
lichidator judiciar provizoriu C.I.I. Dumitrescu E. în valoare de 5.000 lei, în sensul reducerii acestui onorariu, având în 
vedere neîndeplinirea atribuțiilor de către lichidator judiciar provizoriu C.I.I. Dumitrescu E. (succesoare în drepturi a 
C.I.I. Dumitrescu I.), prevăzute de Legea nr. 85/2014, respectiv stabilite de judecătorul-sindic prin Încheierea nr. 355 
din data de 16.06.2021. Asffel, a fost constituit dosarul nr. 4235/118/2021/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, 
Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, având primul termen de judecată stabilit în data de 
10.02.2022. 
10. Referitor la sumele avansate de lichdiatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 73,80 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009455 22.10.2021 8.20 lei comunicare somație către administratorul statutar Gheorghe C. 

2 

C. N. Poșta Română S.A. DIV00010032 11.11.2021 65.60 lei 

Comunicare notificări privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței și înlocuirea administratorului judiciar 

către creditorii indicați în Lista creditori depusă la dosarul 
cauzei 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
73,80 lei 

 
11. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Conform Rezoluției din data de 06.10.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4235/118/2021, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL un onorariu lunar de 270 de lei, exclusiv 
TVA și un onorariu de succes de 1 % din sumele obținute prin vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe, exclusiv 
TVA. Onorariul fix al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 06.10.2021-06.01.2022 este 
în valoare totală de 963,90 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 270 lei (exclusiv TVA) * 3 luni - neachitat. 
12. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului Building-Cam-Prest SRL, identificarea și inventarierea bunurilor din 
averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


