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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 790 Data emiterii: 22.02.2022 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Neamțu 
Loredana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. 
3. Debitor: SC Tantal Company SRL, cod de identificare fiscală 8303280 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, 
nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/240/1996. 
4. Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta 
Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub 
nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 0745.267.676, e-mail: office@consultant-insolventa.ro, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Popescu E., și Yna Consulting SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, 
nr. 18, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal prin 
asociat coordonator ec. Motoi G.. 
5. Subscrisa: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei, conform încheierii nr. 2587 din data de 21.11.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9708/30/2012, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 
faliment pentru debitorul SC Tantal Company SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment  

pentru debitorul SC Tantal Company SRL 

Număr dosar: 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Neamțu Loredana 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL  
Debitor: SC Tantal Company SRL  
1. Referitor la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de disp. art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul SC Tantal Company SRL nr. 4188/19.10.2021 întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 28.10.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17811/22.10.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-termen-fond-28.10.2021.pdf.  
2. Referitor la recuperarea creanțelor 
• Lichidatorul judiciar a procedat la formularea Cererii de admitere a creanţei născută în timpul procedurii în vederea 
înscrierii în Tabelul suplimentar al SC Bau Center Vest SRL creanței în cuantum total de 112.445,73 lei, provenită în 
urma pronunțării Sentinței comerciale nr. 1036/18.08.2016 de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
9708/30/2012/a6 – creanță născută în timpul procedurii de insolvență a SC Bau Center Vest SRL, având în vedere 
faptul că împotriva acesteia a fost deschisă procedura simplificată de faliment la data de 09.07.2020. 
Conform Tabelului suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Bau Center Vest SRL nr. 
625/20.04.2021 publicat în BPI nr. 7072/20.04.2021 (în dosarul nr. 7038/30/2015 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, 
Secția a II-a Civilă, având ca obiect procedura de faliment a debitorului Bau Center Vest SRL), creditorul Tantal 
Company SRL a fost înscris cu o creanță în valoare de 112.445,73 lei, reprezentând 0,61% din totalul creanțelor născute 
după data deschiderii procedurii insolvenței debitorului Bau Center Vest SRL.  
Următorul termen de judecat stabilit în dosarul nr. 7038/30/2015 privind debitorul Bau Center Vest SRL este în data de 
28.04.2022. 
• Dosar nr. 6902/101/2012 având ca obiect procedura insolvenței debitoarei SC Izometal-Magellan SRL. Societatea 
Tantal Company SRL este înscrisă în Tabelul de creanțe cu suma de 3.889.551,16 lei. 
La termenul din 30.05.2018 a fost acordat termen în data de 17.10.2018 pentru continuarea demersurilor în procedură, 
recuperarea creanțelor şi valorificarea bunurilor debitoare și ulterior în data de 20.02.2019.  
În cauză a fost stabilit următorul termen pentru continuarea procedurii și a demersurilor care se impun în data de 
29.06.2022. 
3. Referitor la acțiunea formulată de lichidatorul judiciar în contradictoriu cu pârâţii Lădariu L. S. în calitate de 
administrator al SC Fortinos SRL şi Răzvan I. G. în calitate de asociat al SC Fortinos SRL 
Prin Decizia civilă nr. 34/A din data de 19.01.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
6837/30/2015/a5, s-a dispus: 
„Admite apelul creditoarei. Schimbă hotărârea apelată. Admite în parte cererea. Obligă pârâta Lădariu L. S. la suma de 
4.114.596,32 lei şi pe pârâtul Răzvan I. G. în solidar cu pârâta Lădariu L. S. la plata sumei de 92.446,84 de lei. 
Definitivă.” 
Prin Încheierea din Camera de consiliu din data de 17.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 
6837/30/2015/a5 s-a dispus: 
„Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulate de creditoarea Tantal Company SRL prin lichidator judiciar 
societăţile profesionale de insolvenţă asociate prin contract Consultant Insolvenţă SPRL şi YNA Consulting SPRL. 
Îndreaptă eroarea materială strecurată în Decizia civilă nr. 34/A/19.01.2021 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în 
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dosarul nr. 6837/30/2015/a5, în sensul că, în tot cuprinsul deciziei, se va consemna numele corect al pârâtei Socoleanu 
L. S., iar nu Lădariu L. S., cum s-a consemnat în mod greşit. Fără cheltuieli de judecată în prezenta procedură. 
Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 17.02.2021”. 
Pârâții Socoleanu L. S. (fosta Ladariu) și Răzvan I. G. au formulat Contestație în anulare împotriva Deciziei civile nr. 
34/A din data de 19.01.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6837/30/2015/a5, prin care a 
solicitat anularea hotărârii atacate cu consecința rejudecării dosarului, respectiv suspendarea executării Deciziei civile 
nr. 34/A din data de 19.01.2021. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 143/59/2021 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 15.02.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației în anulare formulată de pârâta 
Socoleanu L. S. 
Prin Încheierea de ședință din data de 17.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 143/59/2021 s-
a dispus: Respinge cererea de suspendare a executării formulată de contestatorii-pârâţi Socolean (fostă Lădariu) L. S.şi 
Răzvan I. G., împotriva Deciziei civile nr. 34/A din 19 ianuarie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în 
dosarul nr. 6837/30/2015/a5, în contradictoriu cu intimata-reclamantă Tantal Company SRL, reprezentată de lichidator 
judiciar societăţile profesionale de insolvenţă asociate prin contract Consultant Insolvenţă SPRL şi YNA Consulting 
SPRL, creditoare majoritară a debitoarei Fortions SRL. Definitivă. 
Creditorul Tantal Company SRL prin lichidator judiciar a procedat la punerea în executare a Deciziei civile nr. 34/A din 
data de 19.01.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6837/30/2015/a5. 
Conform Încheierii de executare silită nr. 2706/2021 pronunțată în data de 08.03.2021 de Judecătoria Timișoara: 
Admite cererea formulată de petentul Birou Executor Judecatoresc BRAD T. Gheorghe. Încuviinţează executarea silită 
pornită în dosarul execuţional nr. 23/ex/2021 împotriva debitorului Socolean L. S., prin toate modalităţile prevăzute de 
lege, ca urmare a cererii formulate de creditorul SC Tantal Company SRL, în faliment, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolventa SPRL, în baza titlului executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 34/A/19.01.2021 pronunţată de 
Curtea de Apel Timişoara în dosar nr. 6873/30/2015/a5, în şnur cu Încheierea din Camera de consiliu din 17.02.2021 
pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosar nr. 6873/30/2015/a5, pentru punerea in executare a obligatiilor 
cuprinse in titlul executoriu, precum si a cheltuielilor de executare. Fără cale de atac.  
Prin Decizia civilă nr. 236/2021 din data de 28.04.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 143/59/2021, s-a dispus: 
„Respinge contestaţia în anulare formulată de contestatorii-pârâţi Socolean (fostă Lădariu) L. S. şi Răzvan I. G. 
împotriva deciziei civile nr. 34/A din 19 ianuarie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 
6837/30/2015/a5, în contradictoriu cu intimata-reclamantă Tantal Company SRL, reprezentată de lichidator judiciar 
societăţile profesionale de insolvenţă asociate prin contract Consultant Insolvenţă SPRL şi YNA Consulting SPRL, 
creditoare majoritară a debitoarei Fortions SRL. Definitivă”. 
Pârâții Socoleanu L. S. (fosta Ladariu) și Răzvan I. G. au formulat Cerere de revizuire împotriva Deciziei civile nr. 
34/A din data de 19.01.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6837/30/2015/a5 și Cerere de 
suspendare a executării hotărârii până la soluționarea revizuirii. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 423/59/2021 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă. 
Prin Încheierea de ședință din data de 21.04.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 423/59/2021, s-a dispus: 
„Respinge cererea de suspendare a deciziei civile nr. 34/A/19.01.2021, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în 
dosarul nr. 6837/30/2015/a5 până la soluţionarea cererii de revizuire formulată de către revizuenţii Socolean L. S. şi 
Răzvan I. G. în contradictoriu cu intimaţii Consultant Insolvenţă S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al S.C. Tantal 
Company S.R.L. şi YNA Consulting S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al S.C. Tantal Company S.R.L. 
Definitivă”. 
Prin Decizia civilă nr. 263/2021 din data de 12.05.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 423/59/2021, s-a dispus: 
„Respinge excepţia tardivităţii. Respinge cererea de revizuire formulată de către revizuenţii Socolean L. S. şi Răzvan I. 
G. în contradictoriu cu intimaţii Consultant Insolvenţă S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al S.C. Tantal Company 
S.R.L. şi YNA Consulting S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al S.C. Tantal Company S.R.L. împotriva deciziei 
civile nr. 34/A/19.01.2021, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 6837/30/2015/a5. Fără cheltuieli de 
judecată. Definitivă”.  
Conform Procesului-verbal de constatare nr. 35 din data de 02.03.2021 întocmit de executorul judecătoresc Matei S. R., 
pârâtul Răzvan I. G. a consemnat debitul datorat de 92.446,84 lei, în condițiile legii.  
Tantal Company SRL prin lichidator judiciar a comunicat către executorul judecătoresc Matei S. R. cererea privind 
virarea sumei de 91024.57 lei, în contul unic de insolvenţă al SC Tantal Company SRL – în faliment, cu nr. IBAN 
RO28 BRDE 260S V615 6106 2600, deschis la Banca BRD, reprezentând suma datorată de către Răzvan I. G. către 
subscrisa, în dos. nr. 6837/30/2015/a5. 
4. Referitor la cererea formulată de creditorul Răzvan O. M. 
În data de 06.01.2022 lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin e-mail Cererea din data de formulată de dna 
Răzvan O. M. în calitate de asociat al societății Tantal Company SRL, prin reprezentant convențional Societatea de 
Avocatură Cuculis si Asociatii, prin care a solicitat „actualizarea tabelului creditorilor societății”, având în vedere că în 
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urma platilor efectuate, din redistribuirile si compensarile efectuate de ANAF Timisoara, soldul creditor cu care acesta 
(ANAF Timisoara) este inscrisa la masa credala s-a diminuat la valoarea de 109754 lei.  
Lichidatorul judiciar nu va da curs solicitării formulate de dna Răzvan O. M., motivat de lipsa unei dispoziții legale în 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței de actualizare a tabelului definitiv consolidat de creanțe al debitorului. 
Creanța creditorului bugetar urmând a fi luată în considerare la stabilirea cvorumului și a votului Adunării Generale a 
Creditorilor, conform disp. art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2006. 
Prevederile  art. 122 alin. (1^2) lit. c) din Legea nr. 85/2006 nu sunt aplicabile modului de determinare a procentului de 
vot al creditorilor, care se  circumscrie cuantumului creanțelor înscrise în tabelul definitiv consolidat care, în speță, nu 
poate suferi nicio modificare ca urmare a distribuirilor  efectuate și, mai mult decât atât, nu a fost contestat în condițiile 
art. 75 din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, creditorul Direcția Generală a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș nu a formulat nicio solicitare expresă adresată judecătorului-sindic cu privire la diminuarea creanței 
deținute de către aceasta la masa credală a debitorului Tantal Company SRL. 
Mai mult decât atât, conform Planului de distribuire între creditori nr. 994/22.08.2018 creanța rămasă a creditorului 
A.J.F.P. Timiș este în valoare de 309.429,57 lei. 
5. Referitor la valorificarea bunului mobil Macara Potain F15-15C 
Conform Notei de opinie nr. 73.1/20.05.2021 formulată de MLM Consulting SRL prin expert evaluator Cojocaru M., 
urmare analizei segmentului de piață pe care se situează bunul mobil Macara Potain F15-15C, serie 63.280, an 
fabricație 1989, respectiv a stării fizice identificate cu ocazia inspecției, a lipsei unor componente/piese ale bunului 
(roata dințată care asigură mobilitatea macaralei), a restricțiilor și normelor legale în domeniu cu privire la omologarea 
și acordarea autorizației de funcționare a bunului, având în vedere starea precară a acestuia, a existenței cheltuielilor 
pentru asigurarea în continuare a depozitării bunului mobil, a refuzului potențialilor cumpărători de a cumpăra bunul 
mobil în starea actuală, s-a constatat că, utilizarea adecvată care ar genera cea mai mare valoare este aceea de a se 
comercializa ca deșeuri. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prețul mediu practicat pe piața de profil fiind de 0,80 lei/kg – 1,20 lei/kg, determinat de greutatea deșeurilor; masa netă 
exactă a bunului mobil rezultată în urma cântăririi la procesatorul de deșeuri; costurile cu încărcarea/descărcarea și 
transportul bunului mobil la procesatorul de deșeuri. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL 
pentru data de 20.09.2021, la 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 situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, 
serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 100% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare. 
(2). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, 
serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 90% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare. 
(3). Aprobarea cheltuielilor cu închirierea unui spațiu pentru depozitarea bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 
63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, în vederea asigurării securității și conservării 
bunului până la valorificarea acestuia, conform ofertelor de chirii depuse. 
(4). Aprobarea cheltuielilor cu încărcarea-descărcarea și transportul bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, 
an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, către spațiul care va fi închiriat, conform ofertelor de 
servicii depuse. 
(5). În ipoteza respingerii punctului 3 și 4 de pe ordinea de zi, aprobarea casării și valorificării ca deșeuri de fier a 
bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, 
conform notei de opinie a expertului evaluator membru ANEVAR Cojocaru M.”. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 20.09.2021, ora 09:00 s-au 
prezentat și/sau au comunicat voturi următorii creditori: 
1. InvestCapital LTD prin reprezentant convențional Gănțoi, Furculiță și Asociații SPARL - creditor chirografar 
deținând un procent total de 14,933% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 
6766/04.04.2017, a comunicat vot prin e-mail în data de 16.09.2021; 
2. Bau Center Vest SRL - în faliment, prin lichidator judiciar MBS Insolv Consult SPRL (fosta MCT Media SRL) - 
creditor chirografar deținând un procent total de 29,064% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat 
rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI 
nr. 6766/04.04.2017, a comunicat votul nr. 1403/16.09.2021 prin e-mail în data de 16.09.2021. 
Conform Procesului-verbal nr. 3592/20.09.2021, publicat în BPI nr. 15450/20.09.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Tantal Company SRL din data de 20.09.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 43,997% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017 
(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 situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara 
Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 100% din 
valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
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2. Cu o majoritate de 43,997% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017 
(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 situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara 
Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 90% din 
valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
3. Cu o majoritate de 43,997% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor nu a aprobat cheltuielile cu închirierea unui spațiu pentru depozitarea bunului mobil Macara 
Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, în vederea asigurării 
securității și conservării bunului până la valorificarea acestuia, conform ofertelor de chirii depuse. 
4. Cu o majoritate de 43,997% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor nu a aprobat cheltuielile cu încărcarea-descărcarea și transportul bunului mobil Macara Potain 
F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, către spațiul care va fi închiriat, 
conform ofertelor de servicii depuse. 
5. Cu o majoritate de 43,997% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat casarea și valorificarea ca deșeuri de fier a bunului mobil Macara Potain F15-15C, 
serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, conform notei de opinie a expertului 
evaluator membru ANEVAR Cojocaru M.. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de casare încheiat în data de 20.10.2021, s-a procedat la casarea bunului mobil Macara 
Potain F15-15C din patrimoniul societății debitoare Tantal Company SRL. În urma casării a rezultat o cantitate de 
23.500 kg deșeu deșeu fier. Deșeurile rezultate au fost valorificate către firma Tudor Mihai Serv SRL, care a depus 
oferta cea mai avantajoasă, încasându-se suma totală de 27.965,00 lei.  
6. Referitor la cheltuielile de procedură 
În perioada 01.09.2018-31.12.2021, au fost achitate următoarele cheltuieli de procedură: cheltuieli servicii de evaluare – 
800,00 lei; cheltuieli poștale, alte taxe ONRC – 166,73 lei; cheltuieli servicii transport bun mobil – 23.610,00 lei; 
cheltuieli publicare anunțuri de licitație publică – 206,68 lei; cheltuieli onorariu lichidator judiciar – 103.631,17 lei (500 
euro/lunar + TVA pentru perioada 29.01.2019-22.12.2021); comisioane bancare – 853,96 lei. 
7. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Solicitam respectuos judecătorului – sindic să dispună un nou termen de judecată în vederea continuării procedurii de 
faliment, soluționării dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și recuperării creanțelor societății Tantal Company 
SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


