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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr. 599 Data emiterii: 09.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Bacău. 
3.1. Debitor: Casual Cristex SRL, cod de identificare fiscală: RO 37824176; Sediul social: Bacău, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 19, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/1105/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 Casual Cristex SRL, 
confirmat prin Încheierea de ședință din data de 27.10.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Casual 
Cristex SRL din data de 16.02.2022, ora 09:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului Casual Cristex SRL din data de 16.02.2022, ora 09:00 

*În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 
16.02.2022, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 23.02.2022, la ora 09:00 la sediul procesual 

al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 
Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Casual Cristex SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.02.2022, ora 09:00 și 23.02.2022, ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor existente în patrimoniul debitorului Casual Cristex SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile 
din averea debitorului Casual Cristex SRL, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor existente în patrimoniul debitorului Casual Cristex SRL. 
Administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 4395/28.10.2021 către administratorul dna Doba G., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860958367, prin care a solicitat: „Vă 
solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului 
Casual Cristex SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă 
solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile 
obligatorii ale debitorului Casual Cristex SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
existente în averea debitorului Casual Cristex SRL și a documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi 
susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale. Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• 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 cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Casual Cristex SRL, aveți 
obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și 
documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de 
către administratorul special.” (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 268/19.01.2022, administratorul judiciar a identificat următoarele bunuri 
mobile în patrimoniul societății debitoare Casual Cristex SRL: 

Nr. 
inventar 

Denumire bun mobil Data achiziției 
Valoare de 
achiziție 

Cantitate (buc) 
scriptic 

Cantitate (buc) 
faptic 

1 MASA CALCAT 665 NETTUNO SOFFIANTE MOD 2005 31.01.2018 5 306.34 1 
 

1 
 

2 MASA CALCAT BATTISTELA 648 NETTUNO 31.01.2018 3 854.08 
1 
 

1 
 

3 GENERATOR ABUR 761 PLUTONE 31.01.2018 4 133.36 1 
 

1 
 

4 MASINA CUSUT MOD 8700D 31.01.2018 3 072.09 1 
 

1 
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5 MASINA CUSUT MOD 8700D 31.01.2018 3 072.09 1 
 

1 
 

6 MASINA CUSUT MOD 8700D 31.01.2018 3 072.09 1 
 

1 
 

7 MASINA CUSUT MOD8700D 31.01.2018 3 072.09 1 
 

1 
 

8 MASINA CUSUT MOD8700D 31.01.2018 3 072.10 1 
 

1 
 

9 MASINA CUSUT SW-1377 05.03.2018 3 915.10 1 
 

1 
 

10 MASINA CUSUT MV-1790, SERIA17111181 14.03.2018 22 079.81 1 
 

1 
 

11 MASINA CUSUT MIVAMAC MV9800D, SERIA 1612190732 14.03.2018 4 731.39 1 
 

1 
 

12 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-1930D, SERIA 201603111 14.03.2018 18 399.84 
1 
 

1 
 

13 MASINA DE TAIAT MIVAMAC MVC-550, SERIA 1701010 14.03.2018 15 771.28 
1 
 

1 
 

14 CAPSATOR METALMECCANICA MT-20, SERIA 775/14 14.03.2018 6 834.23 
1 
 

1 
 

15 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-8700D, SERIA 201710030 14.03.2018 2 891.40 
1 
 

1 
 

16 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-8700D, SERIA 201710031 14.03.2018 2 891.40 
1 
 

1 
 

17 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-8700D, SERIA 201710035 14.03.2018 2 891.40 
1 1 

18 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-8700D, SERIA 201710036 14.03.2018 2 891.41 
1 1 

19 MASINA CUSUT MIVAMAC MV-1280, SERIA 201612873 14.03.2018 68 342.25 
1 1 

20 
MASINA CUSUT MIVAMAC MV-9820-01, SERIA 
L1712030202 14.03.2018 44 685.32 

1 1 

21 MV-103 8-MASINA CROIT VERTICALA 26.03.2018 2 691.33 1 1 

22 MVC-980D MASINA DE TAIAT 28.03.2018 2 796.50 1 1 

23 CENTRALA TERMICA 13.10.2020 2 840.00 1 1 

Conform Procesului-verbal de custodie nr. 269/19.01.2022, bunurile mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL 
au fost lăsate în custodia administratorului statutar Dobă G.. 
Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să ia act de rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului Casual 
Cristex SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile 
din averea debitorului Casual Cristex SRL, conform ofertelor anexate. 
În vederea evaluării bunurilor mobile (mașini de cusut, mașini de călcat, centrală termică) aflate în patrimoniul 
debitorului Casual Cristex SRL, administratorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servicii de evaluare din partea 
evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor mobile și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 
20.01.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul 
administratorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
1. Oferta de servicii de evaluare formulată de Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator membru ANEVAR (având CIF 
32850948, cu sediul profesional în Dr. Tr.-Severin, str. Cicero, nr.92, Bl. B1, Sc. 3, Ap.10, jud. Mehedinți), în vederea 
evaluării bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL, pentru onorariul de 1.800,00 lei (nu se adaugă 
TVA), termen finalizare raport de evaluare de 8 zile lucrătoare de la data efectuării inspecției bunului și primirea tuturor 
documentelor necesare misiunii de evaluare, termen de plată a onorariului - integral la recepția serviciilor de evaluare 
fără obiecțiuni;  
2. Oferta de servicii de evaluare formulată de MLM Consulting SRL prin Cojocaru M. - Expert Evaluator membru 
ANEVAR (având 38545854; J25/757/2017), în vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului Casual 
Cristex SRL, pentru onorariul de 3.900,00 lei (nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 30 zile 
lucrătoare de la data identificarii bunului de catre evaluator si punerea la dispozitie a documentelor solicitate, Onorariul 
se achita in termen de 30 zile de la data depunerii raportului de evaluare. 
3. Oferta formulată de Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., în vederea evaluării 
bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL, pentru onorariul de 1.700,00 lei (nu se adaugă TVA); 
termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 10 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţia evaluatorului a 
tuturor documentelor şi informatiilor ce ne sunt necesare pentru întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) 
şi inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
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Propunerea administratorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea 
determinării valorii de piață a bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL, potrivit disp. art. 154 alin. 
(2) din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, administratorul judiciar solicită ca 
transmiterea voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de 
e-mail: office@consultant-insolventa.ro sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 
 
 
 
 


