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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 548 Data emiterii: 07.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 342/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș; Judecător-sindic: Flavius 
Gheorghe Mureșan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgu-Mureș, str. Bolyai, nr. 2, jud. Mureș. 
3.1. Debitor: Indormur Exim SRL, cod de identificare fiscală: 8718503; Sediul social: Târgu Mureș, str. Fabricii de 
Zahăr, nr. 3, jud. Mureș; Număr de ordine în registrul comerţului J26/398/2010. 
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 Indormur Exim SRL, 
conform Încheierii de ședință din data de 12.10.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
342/1371/2019, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 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 Indormur Exim SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Indormur Exim SRL 

Număr dosar 342/1371/2019; Tribunalul Specializat Mureș  
Judecător-sindic: Flavius Gheorghe Mureșan 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Indormur Exim SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 18.10.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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 SC Indormur Exim SRL nr. 4008/11.10.2021 pentru termenul de 
judecată din data de 18.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17066/12.10.2021 și afișat pe site-
ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-
activitate-SC-Indormur-Exim-SRL-termen-fond-18.10.2021.pdf - extras BPI depus la dosarul cauzei. 
- 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 SC Indormur Exim SRL nr. 4815/16.11.2021 pentru termenul 
lunar din data de 17.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17066/12.10.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-
SC-Indormur-Exim-SRL-termen-lunar-17.11.2021.pdf - extras BPI depus la dosarul cauzei. 
- 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 Indormur Exim SRL nr. 5516/16.12.2021 pentru termenul lunar 
din data de 17.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21414/17.12.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-
Indormur-Exim-SRL-termen-lunar-17.12.2021.pdf - extras BPI depus la dosarul cauzei. 
- 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 Indormur Exim SRL nr. 204/17.01.2022 pentru termenul lunar 
din data de 17.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 916/18.01.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-
Indormur-Exim-SRL-termen-lunar-17.01.2022.pdf - extras BPI depus la dosarul cauzei. 
2. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Conform adresei nr. 1188960/30.06.2021 emisă de Direcția de Poliție Transporturi prin Secția Regională de Poliție 
Transporturi Brașov, Serviciul Județean de Poliție Transporturi Mureș, în urmare verificărilor efectuate în zona de 
competență a Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș, nu au fost identificate bunurile anterior 
menționate, respectiv vagon tip cisterna 1053 1005 061 – 9;  vagon bal 7053 2524 521 – 9; vagon 1053 1001 232 - 0 
tip GAV. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin Adresa nr. 1186870/14.09.2021 Serviciul Județean de Poliție Transporturi Mureș a comunicat următoarele: „vă 
comunicăm faptul că, din verificările efectuate pe raza noastră de competență nu au fost identificate bunurile 
menționate de Dvs. în solicitare. Totodată, menționăm că pe raza jud. Mureș, am identificat două locații unde sunt 
staționate astfel de vagoane, având caracteristici asemănătoare cu cele prezentate de Dvs., respectiv: pe raza mun. 
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Tg. Mureș, în incinta împrejmuită situată pe strada Jilavei, aparținând CNCFR S.A. - Sucursala de Căi Ferate 
Brașov, Secția L7 Tg. Mureș și pe raza or. Sovata, în zona stației CF de linie îngustă”.  
În data de 10.11.2021 reprezentantul lichidatorului judiciar s-a deplasat la locațiile indicate de Serviciul Județean de 
Poliție Transporturi Mureș prin adresa nr. 1186870/14.09.2021: incinta împrejmuită situată pe strada Jilavei, 
aparținând CNCFR S.A. - Sucursala de Căi Ferate Brașov, Secția L7 Tg. Mureș și pe raza or. Sovata, în zona stației 
CF de linie îngustă, neidentificând însă vagoanele aparținând societății debitoare Indormur Exim SRL. 
3. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a înaintat Tribunalului Specializat Mureș Cererea de chemare în judecată a administratorului 
Răspopa M. C., formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat 
admiterea cererii de chemare în judecată și obligarea pârâtului Răspopa M. C. la plata către debitoarea insolventă 
Indormur Exim SRL a sumei de 1.344.211,18 lei reprezentând pasivul societăţii 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 342/1371/2019/a2 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș. 
Prin Sentința civilă nr. 492/2021 din data de 29.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 342/1371/2019/a2, judecătorul-
sindic a dispus: 
„Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocată prin întâmpinare de pârât. Admite 
cererea formulată de reclamantul, lichidatorul judiciar Consultant în Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, Str. Daliei, nr. 8, mansardă , jud. Timiş, în contradictoriu cu pârâtul Răspopa M. C. [...], având ca obiect 
angajarea răspunderii personale. Obligă pârâtul să acopere întregul pasiv al debitoarei Indormur Exim SRL cu sediul 
în Tg. Mureş, strada Fabrica de Zahăr, nr.3, judeţul Mureş, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureş sub 
nr.J26/398/2010, având CUI 8718503, prin plata sumei de 1.344.211,18 lei, la care se vor adăuga şi cheltuielile din 
procedură. În baza art.173 din Legea nr.85/2014 executarea silită se va efectua de executorul judecătoresc potrivit 
dispoziţiilor Codului de procedură civilă, iar sumele astfel încasate vor intra în averea debitoarei şi vor fi destinate 
acoperirii pasivului, distribuirea urmând să se efectueze în conformitate cu art. 159 din Legea nr. 85/2014. Dispune 
comunicarea prezentei hotărâri către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Oficiului Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Mureş. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicare, prin BPI”. 
Pârâtul Răspopa M. C. a formulat apel împotriva Sentinței nr. 492/2021 din data de 29.11.2021 pronunțată în 
dosarul nr. 342/1371/2019/a2, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nefiind stabilit primul termen 
de judecată. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii de faliment a 
debitorului Indormur Exim SRL sunt în cuantum de 108.76 lei, nerecuperate până la data prezentei. Acestea vor fi 
solicitate a fi decontate din fondul de lichidare al U.N.P.I.R. Filiala Mureș conform disp. art. 39 alin. (4) din Legea 
nr. 85/2014. 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA 1972529 06.10.2020 7.80 lei Comunicare cerere către Tribunalul Specializat Mureș 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
290721 09.02.2021 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații 
nr. 290721/09.02.2021 

3 Olimpiq Media SRL PBL 23431 11.02.2021 34.96 lei 
publicare anunț selecție oferte de evaluare bunuri mobile 

în ziarul Național din 11.02.2021 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00001705 17.02.2021 7.10 lei comunicare somație către administratorul Răspopa M. C. 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004501 10.05.2021 12.30 lei 

comunicare cerere către Direcția Poliției Transporturi 
Serv. Jud. Mureș 

6 C. N. Poșta Română S.A. DIV00004500 10.05.2021 8.20 lei Comunicare somaței către administratorul Răspopa M. C. 

7 
C. N. Poșta Română S.A DIV00005109 26.05.2021 18.40 lei 

Comunicare cerere de antrenare la Tribunalul Specializat 
Mureș 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura de 

faliment 
108.76 

lei  
5. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Prin Încheierea de ședință din data de 25.05.2020 pronunţată de către Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 
342/1371/2019, judecătorul-sindic a luat act de confirmarea lichidatorului judiciar, respectiv a luat act de onorariul 
lichidatorului judiciar confirmat în cuantum de 260 lei (exclusiv TVA)/lună şi onorariul de succes de 1% (exclusiv 
TVA) din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 25.05.2020 – 25.01.2022 este în valoare totală de 6.188,00 lei 
(inclusiv TVA). 
Mod de calcul al onorariului lichidatorului judiciar: 260 lei (exclusiv TVA) * 20 luni, neachitat până la data 
întocmirii întocmirii prezentului raport de activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
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În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea soluționării definitive a dosarului nr. 342/1371/2019/a2 și întocmirea raportului cu propunere de închidere a 
procedurii simplificate a insolvenței, conform disp. art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


