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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr. 610 Data emiterii: 10.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2291/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Virginia Mihaela Niagu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Bacău. 
3.1. Debitor: Midnight Production SRL, cod de identificare fiscală: 37707796; Sediul social: Bacău, str. Călugăreni, nr. 
11, sc. E, ap. 10, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/943/2017. 
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 Midnight Production SRL, 
numit prin Încheierea de ședință din data de 20.01.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și 
justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul Midnight Production SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și 

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Midnight Production SRL 

Număr dosar 2291/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Virginia Mihaela Niagu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Midnight Production SRL 
1. Referitor la desemnarea administratorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. 30/17.12.2021, publicat în BPI nr. 21272/15.12.2021, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Midnight Production SRL-D din data de 17.12.2021 a hotărât: 
„La ședința adunării creditorilor a transmis puncte de vedere în scris : 
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAȘI în reprezentarea Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, creditor care deține o 
creanța bugetara reprezentând 100% din totalul masei credale. 
Astfel, administratorul judiciar a constatat faptul că, s-a întrunit cvorumul de prezență în conformitate cu prevederile 
art. 49 din Legea 85/2014 iar ședința adunării generale a creditorilor este legal întrunită votând creditorii a căror creanțe 
reprezintă 100 % din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot. 
Față de ordinea de zi, au fost consemnate următoarele puncte de vedere : 
Prin adresa nr. 4841/17.12.2021 transmisa pe e-mail, creditorul A.N.A.F. - D.G.R.F.P. IAȘI în reprezentarea 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, a comunicat următoarele : 
In ce privește punctul unu, pe ordinea de zi, confirmam administratorul judiciar desemnat în cadrul selecției de oferte 
conform OPANAF nr. 1443/2019, respectiv practicianul în insolventa - Consultant Insolventa SPRL, cu onorariu de 
248 lei/luna si 1% onorariu de succes.”. 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL a luat cunoștință de calitatea acesteia de administrator judiciar al debitorului 
Midnigh Production SRL prin intermediul Citației emisă în data de 04.02.2022 în dosarul nr. 2291/110/2021 și 
publicată în BPI nr. 2168/04.02.2022. 
Menționăm faptul că, subscrisei nu i-a fost comunicată și nici nu a fost publicată în BPI Încheierea de ședință din data 
de 20.01.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
2291/110/2021. 
În acest sens, subscrisa a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 567/07.02.2022 prin care a solicitat comunicarea, cât de 
curând posibil, respectiv publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a Încheierii de ședință din data de 
20.01.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 
2291/110/2021, prin care a fost confirmat în calitate de administrator judiciar al debitorului Midnight Production SRL 
subscrisa Consultant Insolvență SPRL, în vederea îndeplinirii atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de art. 58 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Încheierea de ședință din data de 20.01.2022 pronunțată de 
Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021, nu a fost 
comunicată. 
Astfel, subscrisa s-a aflat în imposibilitate de a îndeplini toate atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2014: comunicarea 
notificărilor către instituțiile bancare; depunerea specimenului de semnătură asupra contului unic de insolvență; 
solicitarea de informații privind patrimoniul debitorului către autoritățile relevante, ș. a. m. d. 
2. Referitor la situația financiară a debitorului și bunurile existente în patrimoniu 
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Administratorul judiciar a comunicat către fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență 
Axinte G. Adresa nr. 576/08.02.2022 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a 
următoarelor documente cu privire la debitorul Midnight Production SRL:  
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului sau de către 
autorități relevante; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Midnight Production SRL, 
din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar, cu indicarea localizării acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• 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 plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul Midnight Production SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Midnight Production SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de 
Insolvență Axinte G. nu a răspuns solicitărilor subscrisei. 
Menționăm faptul că, din cuprinsul Raportului nr. 1 de activitate al administratorului judiciar privind debitoarea 
Midnight Production SRL-D nr. 21/02.11.2021 publicat în BPI nr. 18794/05.11.2021, întocmit de către fostul 
administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Axinte G., se rețin următoarele:  
„9. In urma notificărilor efectuate de administratorul judiciar, în data de 13.10.2021 s-a prezentat asociatul și 
administratorul Craioveanu Andrei care a procedat la predarea unui autovehicul marca Jeep Grand Cherokee cu 
numărul de înmatriculare BC 08 AMC în stare nefuncționala, având motorul desfăcut și depozitat în portbagaj. Cu 
aceasta ocazie a fost întocmit procesul verbal nr. 16din 13.10.2021 și fotografii cu rol de document. 
10. In urma notificărilor efectuate de administratorul judiciar, în odată de 23.10.2021 s-a prezentat asociatul și 
administratorul Pândele lulius Caesar care a procedat la predarea autoutilitarei marca Volkswagen Crafter cu numărul 
de înmatriculare BC 11 WMP în stare de funcționare, având motorul schimbat, și cu obiecte diverse de inventar. Cu 
aceasta ocazie a fost întocmit procesul verbal nr. 18 din 23.10.2021 și inventarierea obiectelor de inventar nr. 20 din 
25.10.2021, efectuându-se fotografii cu rol de document. 
De asemenea a predat doua cutii cu dosare contabile aferente perioadei iunie 2017-ianuarie 20202, balanțe de verificare 
iunie 2017 - decembrie 2019, un laptop marca MACBOOK AIR cu încărcător și geanta, întocmindu-se procesul verbal 
nr. 19 din 23.10.2021”. 
Astfel, administratorul judiciar a comunicat către fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de 
Insolvență Axinte G. Adresa nr. 604/09.02.2022 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat următoarele: „vă solicităm 
respectuos să procedați, cât de curând posibil, la predarea gestiunii bunurilor și tuturor documentelor contabile ale 
debitorului Midnight Production SRL către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL”.  
Conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 130286 din 15.03.2021, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bacău a procedat la aplicarea sechestrului asupra următoarelor bunuri mobile din averea debitorului 
Midnight Production SRL, acestea fiind lăsate în custodia persoanei fizice Pândele I. C. (în calitate de administrator): 
- autoturism Volkswagen Crafter 2EC1. serie sasiu WV1ZZZ2EZ76026067. sene CIV N594993 an fabricație 2007 nr 
Inmatnc BC-11-WMP; 
- autoturism Volkswagen Amarok 2HS2, serie sasiu WV1ZZZ2HZEH014123, sene CIV K161291 an fabricație 2014. 
nr Inmatnc BC-03-WMP; 
- autoturism Jeep Grand Cherokee WK. serie sasiu 1J4RR6GM0BC689994, serie CiV L600766, an fabricație 2011. nr 
Inmatric BC-08-AMC; 
- autoturism Dacia Logan SD serie sasiu UU14SDA4450977028. serie CIV K145694. an fabricație 2014. nr Inmatnc. 
BC-20-WMP. 
Administratorul judiciar va proceda la somarea administratorului Pândele I. C. în vederea predării bunurilor mobile din 
averea debitorului. 
3. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014 
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Din cuprinsul Raportul administratorului judiciar C.I.I. Axinte G. întocmit în temeiul art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 
privind debitorul Midnight Production SRL-D nr. 17/18.10.2021 publicat în BPI nr. 41/04.01.2022, se rețin 
următoarele: 
„Având în vedere următoarele considerente: 
- debitorul nu și-a manifestat intenția de a continua activitatea și de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activității societății potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
- din informațiile deținute de administratorul judiciar, rezultă că la data întocmirii prezentului raport societatea Midnight 
Production SRL-D nu are o structură economico - financiară care să-i permită continuarea activității; 
- debitoarea Midnight Production SRL-D se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziția administratorului judiciar; 
cât și cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport și intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitoarei Midnight Production SRL-D în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) și 
art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014”. 
Propunerea administratorului judiciar provizoriu de intrare a debitorului în faliment prin procedura simplificată de 
insolvență în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) și art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014, prezentată în cadrul 
Raportuluu administratorului judiciar C.I.I. Axinte G. întocmit în temeiul art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 privind 
debitorul Midnight Production SRL-D nr. 17/18.10.2021, nu a fost supusă aprobării Adunării Generale a Creditorilor 
conform disp. art. 97 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. 
Fostul administrator judiciar provizoriu nu a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a Raportului 
întocmit în condițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, nu au fost respectate nici disp. art. 92 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, considerăm faptul că în cauză, se impune intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Midnight 
Production SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere următoarele: 
• debitorul Midnight Production SRL nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de 
reorganizare în vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014; 
• Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Midnight Production SRL nr. 26/15.11.2021 a fost 
publicat în BPI nr. 19424 din data de 16.11.2021; 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept nu a propus 
un plan de reorganizare a activității debitorului Midnight Production SRL. 
• Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea Midnight Production SRL nu are o structură 
economico – financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
• Actele constitutive și evidența contabilă nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar,  
administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 580/08.02.2022, prin care, 
având în vedere disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014: „(1) Judecătorul-sindic va decide, prin 
sentință sau, după caz, prin încheiere, în condițiile art. 71, intrarea în faliment în următoarele cazuri: […]  
b) debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare; 
c) niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptățite nu a propus un plan de reorganizare, potrivit dispozițiilor art. 
132, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat și confirmat;” 
a solicitat, în mod respectuos, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună admiterea cererii 
formulată de către subscrisa şi  
- Dispunerea intrării în faliment în procedura generală a debitorului Midnight Production SRL în temeiul disp. art. 145 
alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014, 
- Desemnarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014, numit prin Încheierea de ședință din data de 20.01.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021. 
4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment în procedura generală a 
debitorului Midnight Production SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014, respectiv 
acordarea unui nou termen în identificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului 
judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 
 
 
 
 


