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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 510 Data emiterii: 03.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Marian Lilea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: Rulff Conterus SRL, cod de identificare fiscală: RO 38583734; Sediul social: Municipiul Moreni, str. 
Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/1600/2017. 
3.2. Administrator special: Rusu Gh. C.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL nr. 
2225/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6905/19.04.2021 și creditorii ale căror creanțe s-au născut după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Rulff Conterus SRL, conform 
Sentinței nr. 214/2021 din data de 16.09.2021 pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 6927/120/2020, 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, privind debitorul Rulff Conterus SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) 
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, privind debitorul SC Rulff Conterus SRL 

Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
Judecător-sindic: Marian Lilea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Rulff Conterus 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, privind debitorul Rulff Conterus SRL nr. 5263/08.12.2021, întocmit pentru termenul de 
judecată din data de 16.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20828/08.12.2021 (extras BPI depus 
la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-fond-16.12.2021-2.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul prin administratorul dl. Rusu Gh. C. privind efectuarea procedurii de 
inventariere conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014, în data de 01.10.2021, la ora 12:00, la sediul social din 
Municipiul Moreni, str. Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3794/01.10.2021, lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului SC Rulff Conterus SRL, întrucât administratorul Rusu Gh. C. nu a fost prezent la 
procedura de inventariere și nu a prezentat bunurile debitorului în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 
din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului nr. 72000/22.06.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, debitorul 
Rulff Conterus SRL nu a fost și nu este înregistrată cu bunuri imobile în evidențele de carte funciară ale județului 
Dâmbovița (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Conform Adresei nr. 37318/06.07.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, debitorul Rulff Conterus SRL nu 
figurează în baza de date automată cu vehicule în proprietate. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. E1236/22.06.2021 emisă de Primăria Municipiului Moreni, debitorul Rulff Conterus SRL nu 
figurează și nu a figurat în perioada 2017-2021 în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuri mobile sau imobile (dovezi 
depuse la dosarul cauzei). 
3. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În BPI nr. 3753/01.03.2021 a fost publicat Raportul întocmit în conformitate cu disp. art. 59 alin. (1) coroborate cu disp. 
art. 97 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, nr. 02/01.03.2021, întocmit de administratorul judiciar provizoriu C.I.I. 
Cușai K. M. 
Având în vedere aspectele identificate de subscrisa urmare analizării detaliate a documentelor financiar-contabile ale 
debitorului Rulff Conterus SRL, comunicate de către fostul administrator judiciar provizoriu, subscrisa a procedat la 
întocmirea Suplimentul la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Rulff 
Conterus SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014, nr. 3385/09.09.2021, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 3386/09.09.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro. 
De asemenea, conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat o copie a 
Suplimentului la Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Rulff Conterus 
SRL, nr. 3385/09.09.2021, către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița 
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Lichidatorul judiciar va proceda la înaintarea cererii de chemare în judecată a administratorului Rusu Gh. C. formulată 
în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița 
4. Referitor la recuperarea creanțelor societății debitoare 
Conform Situației clienți – facturi neîncasate aferentă perioadei 01.05.2021-31.05.2021, comunicată subscrisei de către 
fostul administrator judiciar, la data de 31.05.2021 societatea Rulff Conterus SRL înregistrează creanțe către următorii 
debitori: Maristar Com SRL – 5.568,98 lei; Egnatia Rom SRL – 800,00 lei; Roco Rusu Son SRL – 11.996,00 lei; 
Domotex SRL – 7.932,45 lei (debit restant 3.932,45 lei). 
În vederea recuperării creanțelor anterior menționate, lichidatorul judiciar a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat Somația nr. 3460/14.09.2021 către clientul Maristar Com SRL prin email la adresa office@maristar.ro, 
prin care a solicitat achitarea debitului restant de 5.568,98 lei datorat către Rulff Conterus SRL, respectiv dobânda 
legală penalizatoare în valoare de 294,34 lei (calculată de la data scadenței facturilor fiscale – data somației) și dobânda 
legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea Rulff Conterus SRL, în contul unic 
de insolvență deschis pe numele societății Rulff Conterus SRL (CUI 38583734) la Banca Transilvania SA - cod IBAN 
RO32BTRLRONCRT0470920501 în termen de maxim 7 zile de la primirea somației. Având în vedere faptul că, 
societatea Maristar Com SRL nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa va formula cerere de chemare 
în judecată, în vederea recuperării debitului restant.  
- a comunicat Somația nr. 3461/14.09.2021 către clientul Egnatia Rom SRL prin email la adresa egnatia.rom@egnatia-
rom.com, prin care a solicitat achitarea debitului restant de 800,00 lei datorat către Rulff Conterus SRL, respectiv 
dobânda legală penalizatoare în valoare de 96,14 lei (calculată de la data scadenței facturii fiscale – data somației) și 
dobânda legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea Rulff Conterus SRL, în 
contul unic de insolvență deschis pe numele societății Rulff Conterus SRL (CUI 38583734) la Banca Transilvania SA - 
cod IBAN RO32BTRLRONCRT0470920501 în termen de maxim 7 zile de la primirea somației.  
Conform OP nr. 29537/16.09.2021, clientul Egnatia Rom SRL a achitat în contul unic de insolvență al societății Rulff 
Conterus SRL creanța în valoare de 896,14 lei (inclusiv dobânda legală penalizatoare).  
- a comunicat Somația nr. 3478/14.09.2021 către clientul Domotex SRL prin email la adresa office@domotex-
romania.ro, prin care a solicitat achitarea debitului restant de 3.932,45 lei datorat către Rulff Conterus SRL, respectiv 
dobânda legală penalizatoare în valoare de 199,27 lei (calculată de la data scadenței facturii fiscale – data somației) și 
dobânda legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea Rulff Conterus SRL, în 
contul unic de insolvență deschis pe numele societății Rulff Conterus SRL (CUI 38583734) la Banca Transilvania SA - 
cod IBAN RO32BTRLRONCRT0470920501 în termen de maxim 7 zile de la primirea somației.   
Având în vedere faptul că, societatea Domotex SRL nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa va 
formula cerere de chemare în judecată, în vederea recuperării debitului restant. 
- a comunicat Somația nr. 3462/14.09.2021 către clientul Roco Rusu Son SRL la adresa sediului social, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39862133646, prin care a solicitat achitarea debitului restant de 
11.996,00 lei datorat către Rulff Conterus SRL, respectiv dobânda legală penalizatoare în valoare de 472,50 lei 
(calculată de la data scadenței facturii fiscale – data somației) și dobânda legală penalizatoare calculată până la data 
restituirii sumei datorate către societatea Rulff Conterus SRL, în contul unic de insolvență deschis pe numele societății 
Rulff Conterus SRL (CUI 38583734) la Banca Transilvania SA - cod IBAN RO32BTRLRONCRT0470920501 în 
termen de maxim 7 zile de la primirea somației.   
Având în vedere faptul că, societatea Roco Rusu Son SRL nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa va 
formula cerere de chemare în judecată, în vederea recuperării debitului restant. 
5. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare 
a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii debitorului Rulff 
Conterus SRL nr. 4989/26.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20326/02.12.2021 și afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-
verificare-a-creantelor-nascute-dupa-data-deschiderii-procedurii-insolventei-Rulff-Conterus-SRL.pdf.  
Din cuprinsul Raportului de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, 
declarate împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL nr. 4989/26.11.2021, se reține: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, jud. Dâmbovița, a depus Cerere de admitere a 
creanței nr. 42315/26.10.2021 cu privire la înscrierea în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff 
Conterus SRL cu suma de 539.561 lei, reprezentând debite neachitate la bugetul general consolidat al statului, din care 
suma de 17.718 lei reprezintă obligații fiscale datorate de debitorul la bugetul statului născute în perioada generală de 
insolvență. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii [...]”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, identificând următoarele aspecte: 
- Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița a fost deja înscris în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL 
nr. 2225/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6905/19.04.2021, cu creanța în valoare totală de 538.442,04 lei. 
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- Conform Adresei nr. 7280/25.10.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița (anexată 
cererii de admitere a creanței), în perioada 21.01.2021-15.09.2021 (data intrării în faliment), au fost înregistrate obligații 
fiscale datorate de debitor la bugetul consolidat al statului în valoare totală de 17.718 lei, reprezentând: TVA – 3.834 
lei; CAS construcții – 11.234 lei; CAM construcții – 1.190 lei; penalități de nedeclarare a obligațiilor fiscale – 1.460 lei. 
Lichidatorul judiciar a înscris creanța creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița în valoare de 17.718 lei în tabelul suplimentar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (5) din 
Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
2. Group Abi Consult SRL, cu sediul social în Sat Lazuri, comuna Comisani, jud. Dâmbovița, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J15/553/2004, având CUI RO 16545470, a depus Cerere de majorare a creanței prin care a solicitat 
majorarea creanței acestuia înscrisă în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL de la 
suma de 15253,04 lei la suma de 18.142,92 lei, diferența reprezentând penalități de întârziere calculate în baza 
contractului de vânzare-cumpărare beton nr. 382/21.08.2019, cap. VII pct. d) până la data intrării în faliment a 
debitorului – 16.09.2021. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în 
data de 25.10.2021. 
Creditorul Group Abi Consult SRL nu a achitat taxa judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei aferentă cererii de 
majorare a creanței depusă, contrar disp. art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/26.06.2013 privind taxele 
judiciare de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Group Abi Consult SRL, identificând următoarele aspecte: 
- Creditorul Group Abi Consult SRL a fost deja înscris în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Rulff Conterus SRL nr. 2225/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6905/19.04.2021, cu creanța în valoare totală de 
15.253,04 lei. 
- Diferența de creanță de 2.889,88 lei reprezintă penalități de întârziere calculate în baza contractului de vânzare-
cumpărare beton nr. 382/21.08.2019, cap. VII pct. d) până la data intrării în faliment a debitorului – 16.09.2021 
Având în vedere disp. art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de a înscrie 
creanța solicitată de creditorul Group Abi Consult în valoare de 2.889,88 lei reprezintând penalități de întârziere în 
tabelul suplimentar de creanțe. 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea Notificării nr. 
5017/26.11.2021 către creditorul Group Abi Consult SRL cu privire la respingerea creanței în valoare de 2.889,88 lei 
reprezintând penalități de întârziere, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primimire nr. 
AR39860332439.  
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus 
SRL nr. 4991/26.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20332/02.12.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Tabel-suplimentar-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Rulff-Conterus-SRL.pdf.  
6. Referitor la disp. art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL nr. 5627/22.12.2021, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei, publicat în BPI nr. 21775/23.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Tabel-definitiv-consolidat-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Rulff-
Conterus-SRL.pdf.  
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 5643/22.12.2021 către Administrația Județeană A Finanțelor Publice 
Dâmbovița - Serviciul De Soluționare Contestații, prin care a solicitat comunicarea cât de curând posibil, Decizia de 
soluționare a Contestației formulate de societatea debitoare Rulff Conterus SRL prin administrator statutar Rusu Gh. C. 
împotriva Procesului-verbal nr. 8647 din data de 23.02.2021 încheiat urmare efectuării inspecției fiscale parțiale de 
către D.G.R.F.P. Ploiești prin A.J.F.P. Dâmbovița prin Activitatea de inspecție fiscală, prin care au fost stabilite 
obligații fiscale în sarcina societății Rulff Conterus SRL în valoare totală de 281.306 lei.  
Conform Adresei comunicată de Administrația Județeană A Finanțelor Publice Dâmbovița prin Serviciul Inspecție 
Fiscală PJ 3, în conformitate cu prevederile art.272 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala cu modificările și completările ulterioare și punctul 5.4 din Instrucțiunile pentru aplicarea titlului VIII 
din Legea nr.207/2015, aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr.3741/2015, contestația formulata de Rulff 
Conterus SRL și înregistrată sub nr.7854/24.03.2021, împotriva Procesului verbal nr.8647/23,02,2021 a fost respinsa ca 
inadmisibila. 
7. 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. 
Pentru perioada 13.05.2021 – 13.09.2021 onorariul administratorului judiciar este în valoare totală de de 1.428,00 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 4 luni, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
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Conform hotărârii Adunării Generale Creditorilor debitorului Rulff Conterus SRL din data de 15.10.2021, onorariul 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul fix lunar de 300 lei (exclusiv TVA) şi onorariul 
de succes de 2% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor. 
Pentru perioada 13.09.2021-13.02.2022, onorariul lichidatorului judiciar este în valoare totală de 1.785,00 lei (inclusiv 
TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 5 luni, neachitat până la data prezentului raport de activitate. 
8. Referitor la sumele avansate de adminstratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt în valoare totală de 216,80 lei, 
nerestituite până la data prezentului raport de activitate, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizori 
Serie și nr. 

factură 
Data facturii 

Suma 
(inclusiv 

TVA) 
Explicație cheltuieli 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/ D0193485 25.06.2021 20.00 lei 
furnizare informații debitor – Adresa-Furnizare 

informații nr. 477993/25.06.2021 
2 C.N. Poșta Română S.A. DIV00005913 25.06.2021 8.20 lei comunicare somație către administratorul Rusu Gh. C. 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00007985 15.09.2021 8.20 lei 

comunicare somație către Roco Rusu Son SRL privind 
achitare debit restant 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00008276 23.09.2021 8.20 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către Rulff Conterus SRL 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00008277 23.09.2021 8.20 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către Rusu Gheorghe Cristian 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00008765 01.10.2021 8.20 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către Group Abi Consult SRL 

7 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00008764 01.10.2021 8.20 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către AJFP Dâmbovița 

8 
C. N. Poșta Română S.A. 

CNPRCOMaaa 
4034367 04.10.2021 139.40 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către creditori, conform borderou 

9 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00047665 29.11.2021 8.20 lei 

Comunicare notificare privind respingere creanță către 
Group Abi Consult SRL 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 216.80 lei  
Menționăm faptul că, cu disponibilitățile bănești din contul unic de insolvență al debitorului au fost achitate următoarele 
cheltuieli de procedură: 
- cheltuieli publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului în ziarul Național din data de 04.10.2021 – 
64,05 lei, conform facturii fiscale seria PBL nr. 27803/04.10.2021 emisă de Olimpiq Media SRL, achitată cu OP nr. 
1/20.10.2021. 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea înaintării cererii de chemare în judecată a administratorului Rusu Gh. C. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) 
lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița, respectiv îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar 
prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


