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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 137 Data emiterii: 11.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 94/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Florin Eftene. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: Mirkos Ideal Construct SRL, cod de identificare fiscală: 34624599; Sediul social: Sat Mija, Comuna I. L. 
Caragiale, Bloc 13, Scara A, Etaj 2, Ap. 11, Judet Dâmboviţa; Număr de ordine în registrul comerţului J15/374/2015. 
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 administrator judiciar al debitorului Mirkos Ideal Construct 
SRL, numit prin Sentința nr. 128 din data de 22.04.2021 pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 94/120/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Mirkos Ideal Construct SRL, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Mirkos Ideal Construct SRL 

Număr dosar 94/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; 
Judecător-sindic: Florin Eftene  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Mirkos Ideal Construct SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Mirkos Ideal Construct SRL nr. 5261/08.12.2021 pentru termenul de 
judecată din data de 16.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20902/09.12.2021 (extras BPI depus 
la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-fond-16.12.2021.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la reducerea volumului cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor aferente și a 
procedat la solicitarea ofertelor de servicii de traducere legalizată în limba greacă a acțiunii modificate, de la firmele 
specializate, fiind înregistrate următoarele oferte de servicii de traducere: 
- Oferta de preț formulată de Lusoleste SRL privind traducerea legalizată din limba română în limba greacă a cererii de 
chemare în judecată pentru costul de 415,00 lei + TVA (493,85 lei inclusiv TVA) – oferta de preț cea mai mică. 
- Oferta de preț formulată de Politrad SRL privind traducerea legalizată din limba română în limba greacă a cererii de 
chemare în judecată pentru costul de 535,00 lei + TVA (636,65 lei inclusiv TVA).   
Lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 3782/30.09.2021 către U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița (prin e-mail în data 
de 30.09.2021 și 11.10.2021, cât și prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. RN807625728RO) 
prin care a solicitat aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 și în baza hotărârii 
Adunării Generale a Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data de 27.07.2021, decontarea din fondul 
de lichidare aflat la dispoziția U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița a bugetului previzionat reprezentând cheltuieli de 
procedură, astfel: 

Explicatia cheltuielilor de procedura/ Tip cheltuială Suma  
Tarif traducere legalizată în limba greacă a cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar 
Mavroedi E. R. și a fostului administrator statutar Marin A. M., formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d), c) și e) din 
Legea nr. 85/2014, conform dispozițiilor instanței de judecată și a disp. art. 5 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 
1393/2007. 

493,85 lei 
(inclusiv TVA) 

Total sumă solicitată spre decontare 
493,85 lei 

(inclusiv TVA) 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL 
în data de 15.11.2021, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Avansarea sumelor necesare în vederea traducerii legalizate în limba greacă a cererii de antrenare a răspunderii 
patrimoniale a administratorului statutar Mavroedi E. R. și a fostului administrator statutar Marin A. M., formulată în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d), c) și e) din Legea nr. 85/2014, conform disp. art. 5 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 
1393/2007, în vederea înaintării acesteia către Tribunalul Dâmbovița, având în vedere imposibilitatea decontării acestor 
sume din fondul de lichidare.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 15.11.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 22.11.2021, la ora 10:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
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Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data de 15.11.2021, ora 10:00 
a fost publicat în BPI nr. 18993/09.11.2021 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-15.11.2021-
si-22.11.2021-ora-10.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 4863/22.11.2021 publicat în BPI nr. 19892/23.11.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Mirkos Ideal Construct SRL din data de 22.11.2021, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 89,445% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Mirkos Ideal Construct SRL nr. 775/08.03.2021 publicat în BPI nr. 4363/10.03.2021 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu 
avansează sumele necesare în vederea traducerii legalizate în limba greacă a cererii de antrenare a răspunderii 
patrimoniale a administratorului statutar Mavroedi E. R. și a fostului administrator statutar Marin A. M., formulată în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), d), c) și e) din Legea nr. 85/2014, conform disp. art. 5 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 
1393/2007, în vederea înaintării acesteia către Tribunalul Dâmbovița. Sumele necesare acoperirii acestor cheltuieli vor 
fi suportate din fondul de lichidare constituit la dispoziția Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, 
având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, urmând ca lichidatorul judiciar să revină cu adresa la 
UNPIR Dambovița în vederea avansării sumelor necesare acoperirii acestor cheltuieli. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data de 
22.11.2021, ora 10:00, lichidatorul judiciar a revenit la solicitările anterior comunicate către UNPIR Filiala Dâmbovița 
și a comunicat Cererea nr. 5134/02.12.2021 transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39860189982, prin care a solicitat aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 și 
în baza hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Mirkos Ideal Construct SRL din data de 27.07.2021, 
decontarea din fondul de lichidare aflat la dispoziția U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița a bugetului previzionat reprezentând 
cheltuieli de procedură.  
Până în prezent, U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița nu a dispus decontarea din fondul de lichidare a cheltuielilor cu 
traducerea legalizată în limba greacă a a cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor anexate. 
Prin Adresa nr. 16/14.12.2021 U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița a solicitat comunicarea dispoziției judecătorului-sindic de 
avansare a sumei de 493,85 lei din fondul de lichidare.   
Lichidatorul judiciar a formulat în temeiul disp. art. 64 lit. k) coroborat cu disp. art. 45 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 
85/2014 Cererea nr. 5436/14.12.2021 prin care a solicitat judecătorului-sindic să dispună prin încheiere avansarea din 
fondul de lichidare aflat la dispoziția U.N.P.I.R. Filiala Dâmbovița, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014 și a hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.11.2021, a sumei 493,85 lei (inclusiv 
TVA) reprezentând cheltuieli cu traducerea legalizată în limba greacă a cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 
administratorului statutar Mavroedi E. R. și a fostului administrator statutar Marin A. M., formulată în temeiul art. 169 
alin. (1) lit. a), d), c) și e) din Legea nr. 85/2014, conform dispozițiilor instanței de judecată și a disp. art. 5 alin. (2) din 
Regulamentul UE nr. 1393/2007. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, judecătorul-sindic nu s-a pronunțat cu privire la cererea nr. 
5436/14.12.2021. 
Lichidatorul judiciar a solicitat către Lusoleste SRL (având în vedere oferta de servicii de traducere cea mai avantajoasă 
din punct de vedere financiar) traducerea legalizată în limba greacă a cererii de chemare în judecată formulată împotriva 
organelor de conducere ale societății debitoare Mirkos Ideal Construct SRL. 
3. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment sunt în 
cuantum de 210,76 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  
533690 12.03.2021 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-furnizare informații nr. 
533690/12.03.2021 

2 SC Olimpiq Media SRL PBL 25292 13.05.2021 64.36 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului 

în ziarul Național din data de 13.05.2021 
3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00004601 12.05.2021 41.00 lei Comunicare notificare către debitor și creditori 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004608 12.05.2021 30.00 lei Comunicare notificare către administratorul statutar 

Mavroedi E. R. 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00005911 25.06.2021 18.40 lei 

Comunicare cerere de antrenare a răspunderii către 
Tribunalul Dâmbovița 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00009267 18.10.2021 8.20 lei 

Comunicare cerere decontare buget previzionat către 
UNPIR Filiala Dâmbovița 

7 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0364315 25.11.2021 20.00 lei 
Solicitare emitere certificat constatator în vederea 

deschiderii contului unic de insolvență 

8 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010611 02.12.2021 8.80 lei 

Comunicare cerere decontare buget previzionat către 
UNPIR Filiala Dâmbovița 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura de faliment 
210,76 lei 

 
4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Onorariul administratorului judiciar constă din: un onorariu lunar de 300 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 
2% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
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Pentru perioada 25.02.2021 – 22.04.2021 onorariul administratorului judiciar este în valoare de 714,00 lei (inclusiv 
TVA), neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
Onorariul provizoriu al lichidatorului judiciar este de 300 lei, exclusiv TVA. 
Pentru perioada 23.04.2021 – 23.01.2022 onorariul lichidatorului judiciar este în valoare de 3.213,00 lei (inclusiv 
TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 9 luni, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea înaintării cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar Mavroedi E. R. și a fostului 
administrator statutar Marin A. M. Tribunalului Dâmbovița. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


