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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 255 Din data de 19.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 847/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Todor 
Mircea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Telco International CO SRL, cod de identificare fiscală: 35249676; Sediul social: Timișoara, str. Popa 
Șapcă nr. 10, județul Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2844/2015. 
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 lichidator judiciar al debitorului Telco International CO SRL, 
confirmat prin Decizia civilă nr. 784/2021 din data de 23.12.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 847/30/2020/a2, în temeiul art. 146 alin. (5) şi art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a cererii de repunere în termen și cererii de admitere a creanței 
formulate de AZG & Rony SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de repunere în termen și cererii de admitere a creanței  

formulate de AZG & Rony SRL 

Număr dosar 847/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Todor Mircea 
Temei juridic: art. 146 alin. (5) şi art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Telco International CO SRL 
Prin Sentința civilă nr. 928/2021 din data de 30.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 847/30/2020, judecătorul-sindic a dispus: „În temeiul art. 38 afin. 2 fit. c) din Legea privind procedurile de prevenire 
a insolvenței și de insolvență, Dispune intrarea în procedura simplificată de faliment a debitoarei SC Telco International 
CO SRL. […] In temeiul art. 145 alin. 2 lit. c) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
confirmă în calitate de lichidator judiciar administratorul judiciar inițial desemnat Global Partner Insolvency 
I.P.U.R.L”. 
Prin Decizia civilă nr. 784/2021 din data de 23.12.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 847/30/2020/a2, s-a dispus: „Admite apelul declarat de apelanta-creditoare Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Timiş împotriva sentinţei civile nr. 928/30.09.2021 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 
847/30/2020, în contradictoriu cu intimata-debitoare Societatea Telco Internaţional SRL reprezentată de lichidatorul 
judiciar Global Partner Insolvency IPURL, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei. Schimbă în parte 
sentinţa apelată şi confirmă în calitate de lichidator judiciar practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL CUI 
31215824 pentru un onorariu lunar de 245 lei exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite 
creditorilor, exclusiv TVA. Menţine în rest sentinţa. Fără cheltuieli de judecată în apel. Definitivă”. 
Lichidatorul judiciar Consultant insolvență SPRL a identificat la dosarul cauzei (înregistrată în data de 25.05.2021) 
Cererea de repunere în termen și Cererea de admitere a creanței formulată de AZG & Rony SRL, cu sediul social in 
Sânmihaiu Roman, nr. 145A, cam. 1, jud. Timiș, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/795/2016, CUI RO35815678, cu 
sediul ales in Timișoara, P- ta Tepes Vodă nr. l, ap. 8A, la Cabinet de Avocat Costea C., prin reprezentant avocat Costea 
C., în calitate de creditor, în temeiul art. 99, 100 si 102 din Legea 85/2014 coroborat cu art. 186 CPC, prin care a 
solicitat înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului Telco International CO SRL cu suma de 165.108,94 lei compusă 
din suma de 6.999 lei cu titlu de cheltuieli de judecata aferente fazelor procesuale desfășurate in cadrul dosarului nr. 
26057/325/2018 și din suma de 158.109,94 lei rezultată în urma serviciilor prestate de creditor către debitorul Telco 
International CO SRL. 
În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței creditorului AZG & Rony SRL s-au avut în vedere 
următoarele prevederi legale: 
- Prevederile art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „Principalele atribuții ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentului 
capitol, sunt: […] f) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, notificarea 
creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe; […]”; 
- Prevederile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați potrivit 
prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin 
depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul 
înscrierii lor la masa credală.” 
- Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
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- Prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care 
„[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
- Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în 
termenele prevăzute de legi speciale.” 
- Prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „(1) Acțiunile, 
cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul 
instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în 
activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei”. 
- Conform disp. art. 2517 din Cod Civil: „Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen”. 
- Conform disp. art. 2503 alin. (1) din Cod Civil: „(1) Odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal, 
se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel.”. 
- Conform disp. art. 2500 din Cod Civilă: „(1) Dreptul material la acţiune, denumit în continuare drept la acţiune, se 
stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.”. 
Menționăm faptul că, creditorul AZG & Rony SRL a achitat taxa judiciară de timbru de 200,00 lei. 
Prin Sentința civilă nr. 3/2021 din data de 14.01.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
847/30/2020 a fost stabilit: „Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a declarațiilor de creanță la data 
de 01.03.2021 [...].” 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul AZG & Rony SRL 
nu a fost notificat de către administratorul judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență 
a debitorului Telco International CO SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul AZG & Rony SRL 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. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea 
cererii de înscriere la masa credală formulată de AZG & Rony SRL, identificând următoarele aspecte:  
- creanța solicitată în valoare de 6.999 lei reprezintă cheltuieli de judecata conform Sentinței civile nr. 6665 din data de 
22.05.2019 pronunțata de Judecătoria Timisoara în dosarul nr. 26057/325/2018, astfel cum a fost schimbata prin 
Decizia civila nr. 1332/A/4.12.2019 pronunțata de Tribunalul Timiș, ramasa definitiva prin respingerea recursului 
conform Deciziei nr. 186/R/18.06.2020 pronunțata de Curtea de Apel Timisoara. 
Menționăm faptul că, conform Sentinței civile nr. 6665 din data de 22.05.2019 pronunțata de Judecătoria Timisoara în 
dosarul nr. 26057/325/2018, s-a dispus: „Admite în parte acţiunea precizată, formulată de reclamanta Telco 
International CO SRL, în contradictoriu cu pârâta AZG&Rony SRL. Dispune rezoluţiunea parţială a contractului de 
furnizare de servicii încheiat de părţi la 09.01.2017, în ceea ce priveşte contractele intermediate de pârâtă şi neactivate 
de SC Enel Energie SA. Obligă pârâta să restituie reclamantei suma de 139.054 lei reprezentând contravaloarea 
contractelor intermediate şi neactivate, pentru care reclamanta a achitat comisionul aferent. Obligă pârâta să plătească 
reclamantei suma de 3.886,08 lei cu titlu de cheltuieli de judecata ocazionate de purtarea prezentului proces. Respinge 
ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată pentru diferenţa de 46 lei solicitată prin precizarea de acţiune”. 
Prin Decizia civila nr. 1332/A/4.12.2019 pronunțata de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 26057/325/2018, s-a dispus: 
„Admite apelul formulat de apelanta-pârâtă AZG & Rony S.R.L., în contradictoriu cu intimata-reclamantă Telco 
International CO S.R.L., împotriva sentinţei civile nr. 6665 din data de 22.05.2019 pronunţate de Judecătoria Timişoara 
în dosarul nr. 26057/325/2018. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că: Respinge ca neîntemeiată cererea formulată 
şi precizată de reclamanta Telco International CO S.R.L. în contradictoriu cu pârâta AZG & Rony S.R.L. Respinge ca 
neîntemeiată cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate în primă instanţă. Obligă pe 
reclamantă să plătească pârâtei suma de 2.370 lei cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în primă instanţă. Obligă pe 
intimata-reclamantă să plătească apelantei-pârâte suma de 3.129 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu drept de 
recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Timiş. Pronunţată 
prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei astăzi, 04.12.2019.”. 
Prin Decizia nr. 186/R/18.06.2020 pronunțata de Curtea de Apel Timisoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
26057/325/2018, s-a dispus: „Anulează ca netimbrat recursul declarat de către reclamanta SC Telco International CO 
SRL împotriva deciziei civile nr. 1332/A/04.12.2019, pronunţată către Tribunalul Timiş în dosar 26057/325/2018. 
Obligă recurenta la plata sumei de 1500 lei intimatei AZG&Rony SRL cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs. 
Definitivă”. 
Total cheltuieli de judecată stabilite în sarcina Telco International CO SRL: 2370 lei + 3129 lei + 1500 lei = 6.999 lei. 
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- creanța solicitată în valoare de 158.109,94 lei este compusă din: debit de baza în cuantum de 109.400 lei și dobanda 
legala aferenta debitului de baza calculata de la data scadenței până la data deschiderii procedurii insolventei in cuantum 
de 48.709,94 lei. Debitul în valoare de 109.400 lei rezultat in urma serviciilor prestate de creditorul AZG & Rony SRL 
in baza Contractului de furnizare de servicii nr. 2 din 09.01.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1, avand ca obiect 
încheierea de contracte cu diverși consumatori pentru furnizarea de energie electrica de către SC Enel S.A. 
Pentru serviciile efectuate in luna iunie 2017, societatea AZG & Rony SRL a emis factura nr. 2 din data de 01.07.2017 
in valoare de 169.723,75 lei, din care debitorul a achitat suma de 56.574 lei in data de 25.08.2017 ramanand un rest de 
plata de 113.149,79 lei. 
De asemenea, AZG & Rony SRL a emis factura fiscală nr. 3 din data de 02.10.2017 în valoare de 87.210,34 lei, din care 
debitorul a achitat suma de 57.460 lei in data de 08.11.2017 ramanand de plata suma de 29.750,34 lei. 
Urmare procedurii de verificare, lichidatorul judiciar va proceda la înscrierea creanței solicitate de AZG & Rony SRL în 
tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL, astfel: 
- va înscrie creanța în valoare de 6.999 lei reprezentând cheltuieli de judecată conform Sentinței civile nr. 6665 din data 
de 22.05.2019 pronunțata de Judecătoria Timisoara în dosarul nr. 26057/325/2018, Deciziei civile nr. 1332/A/4.12.2019 
pronunțata de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 26057/325/2018 și Deciziei nr. 186/R/18.06.2020 pronunțata de Curtea de 
Apel Timisoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 26057/325/2018. 
- va respinge creanța solicitată în valoare de 158.109,94 lei (reprezentând debit de baza în cuantum de 109.400 lei și 
dobanda legala aferenta debitului de baza calculata de la data scadentei pana la data deschiderii procedurii insolventei in 
cuantum de 48.709,94 lei), având în vedere următoarele motive: 
• creanța în valoare de 142.900,13 lei reprezentând debit principal (113.149,79 lei aferent facturii fiscale nr. 
2/01.07.2017 + 29.750,34 lei aferentă facturii fiscale nr. 3/02.10.2017) a fost respinsă, fiind prescrisă conform disp. art. 
2517 Cod Civil la data deschiderii procedurii generale a insolvenței debitorului Telco International CO SRL prin 
Sentința civilă nr. 3/2021 din data de 14.01.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
847/30/2020: 
factura fiscală nr. 2 emisă în data de 01.07.2017, scadentă la data de 26.07.2017, achitată parțial în data de 25.08.2017, 
prescrisă la data de 25.08.2020 (înainte de data deschiderii procedurii generale a insolvenței debitorului din data de 
14.01.2021); 
factura fiscală nr. 3 emisă în data de 02.10.2017, scadentă la data de 27.10.2017, achitată parțial în data de 08.11.2017, 
prescrisă la data de 08.11.2020 (înainte de data deschiderii procedurii generale a insolvenței debitorului din data de 
14.01.2021). 
• creanța în valoare de 48.709,94 lei reprezentând dobânda legală aferentă debitului principal rezultat din facturile 
fiscale nr. 2 din data de 01.07.2017 și nr. 3 din data de 02.10.2017, a fost respinsă conform disp. art. 2503 alin. (1) din 
Cod Civil, având în vedere prescripția debitului principal. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 272/19.01.2021 
către creditorul AZG & Rony SRL prin reprezentant convențional Cabinet de Avocat Costea C. privind înscrierea 
parțială a creanței solicitate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


