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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 1048 Data emiterii: 11.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 618/110/2020; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasile Smeu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: Cariatida SRL, cod de identificare fiscală: 5243574; Sediul social: Onești, str. Daciei, nr. 2, sc. A, ap. 3, 
jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/242/1994. 
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 Cariatida SRL, numit prin 
Decizia civilă nr. 46/2021 din data de 09.02.2021 pronunţată de către Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 618/110/2020/a1, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 
de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Cariatida SRL, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Cariatida SRL 

Număr dosar 618/110/2020; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Vasile Smeu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Cariatida SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Cariatida SRL, nr. 512/03.02.2022 pentru termenul de 
judecată din data de 11.02.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2117/04.02.2022 (extras BPI depus la 
dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-Cariatida-SRL-termen-fond-11.02.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 155 și urm. din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL în data de 
07.02.2022, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea rapoartelor de evaluare: Raportul de evaluare a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea 
Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 
mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. 
cadastral vechi:169/F;0;3), aflat în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL, nr. 253/23.08.2021, întocmit de 
Tărăsescu I. P. O. - Expert Evaluator și Raportul de evaluare a stocurilor de piese și materiale din averea debitorului 
Cariatida SRL, nr. 254/04.10.2021, întocmit de Tărăsescu I. P. O. - Expert Evaluator. 
(2). Aprobarea valorificării în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil 
spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață 
construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 
60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), aflate în patrimoniul societății debitorare 
Cariatida SRL. 
(3). Aprobarea tipului de vânzare a bunurilor mobile de natura stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil spațiu 
comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 
94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 
Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), aflate în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL, 
respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi 
urcători. 
(4). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor 
mobile de natura stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, 
Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având 
nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral 
vechi:169/F;0;3), aflate în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL. 
Notă: 
Bunurile mobile de natura stocurilor de piese și materiale sunt amplasate în incinta bunului imobil - spațiu comercial, 
situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, 
suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în CF nr. Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF 
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vechi:9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), regim de înălțime S+P+4E, anul construirii 1985, aflat în proprietatea 
debitorului Cariatida SRL. 
Valorificarea individuală a bunului imobil și a stocurilor de piese și materiale ar impune efectuarea de cheltuieli cu 
manipularea, transportarea, depozitarea, asigurarea pazei și securității acestora, respectiv extinderea prodecurii de 
faliment a debitorului pe o perioadă îndelungată, generându-se de asemenea suportarea altor cheltuieli de procedură, în 
detrimentul creditorilor înscriși la masa credală. 
Cheltuielile estimate cu manipularea, transportarea și depozitarea stocurilor, în cazul valorificării individuale, sunt de 
13.900 EURO (calculate în cazul unui scenariu optimist de 24 luni), la care se adaugă celelalte cheltuieli de procedură, 
din care onorariul lichidatorului judiciar de 1.700 EURO (calculat pentru aceeași perioadă)”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 07.02.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 14.02.2022, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL în data de 07.02.2022, ora 10:00 a fost 
publicat în BPI nr. 1762/31.01.2022 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-07.02.2022-
si-14.02.2022-ora-10.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 546/07.02.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei Cariatida SRL din data de 
07.02.2022, ora 10:00, a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 98,573% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Cariatida SRL nr. 525/03.02.2022 publicat în BPI nr. 2128/04.02.2022 (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 
rapoartele de evaluare: Raportul de evaluare a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, 
Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. 
cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral 
vechi:169/F;0;3), aflat în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL, nr. 253/23.08.2021, întocmit de Tărăsescu I. P. 
O. - Expert Evaluator și Raportul de evaluare a stocurilor de piese și materiale din averea debitorului Cariatida SRL, nr. 
254/04.10.2021, întocmit de Tărăsescu I. P. O. - Expert Evaluator. 
2. Cu o majoritate de 87,766% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Cariatida SRL nr. 525/03.02.2022 publicat în BPI nr. 2128/04.02.2022 (respectiv un procent de 89,037% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat 
valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil spațiu comercial, 
situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, 
suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. 
CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), aflate în patrimoniul societății debitorare Cariatida SRL. 
3. Cu o majoritate de 98,573% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Cariatida SRL nr. 525/03.02.2022 publicat în BPI nr. 2128/04.02.2022 (respectiv un procent de 100,00% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul de 
vânzare a bunurilor mobile de natura stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil spațiu comercial, situat în 
Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață 
utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 
9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), aflate în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL, respectiv licitație 
publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători. 
4. Cu o majoritate de 98,573% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Cariatida SRL nr. 525/03.02.2022 publicat în BPI nr. 2128/04.02.2022 (respectiv un procent de 100,00% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu a aprobat 
Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura 
stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, 
Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 
60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), 
aflate în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.02.2022, ora 10:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 49 alin (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 98,573% din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Cariatida SRL nr. 525/03.02.2022 publicat în BPI nr. 
2128/04.02.2022, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.02.2022, la 
ora 10:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 546/07.02.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL în data de 
07.02.2022, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2292/08.02.2022 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-07.02.2022-ora-10.00.pdf.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.02.2022, ora 10:00, lichidatorul judiciar a 
modificat regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice, respectiv a procedat la convocarea Adunării 
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Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL în data de 15.02.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului 
judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a 
bunurilor mobile de natura stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea 
Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 
mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. 
cadastral vechi:169/F;0;3), aflate în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 15.02.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 22.02.2022, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL din data de 15.02.2022, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 2257/07.02.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-15.02.2022-si-
22.02.2022-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 667/15.02.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei Cariatida SRL din data de 
15.02.2022, ora 09:00, a hotărât: 
1. Cu un procent de 87,766% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Cariatida SRL nr. 525/03.02.2022 publicat în BPI nr. 2128/04.02.2022 (respectiv un procent de 89,037% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi) Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat 
Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura 
stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, 
Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 
60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), 
aflate în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.02.2022, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 49 alin (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 98,573% din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Cariatida SRL nr. 525/03.02.2022 publicat în BPI nr. 
2128/04.02.2022, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.02.2022, la 
ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 667/15.02.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Cariatida SRL în data de 
15.02.2022, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2815/15.02.2022 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-15.02.2022-ora-09.00.pdf.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.02.2022, ora 09:00, lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor de 
piese și materiale și a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, 
Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, 
înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), aflate în 
patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL, la prețul de 100% din valoarea de piață, respectiv 101.864 EURO + 
TVA (la cursul BNR din data plății), astfel: 

Situatia licitațiilor publice  

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.publi24.ro, 

www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; 

www.imediat.ro;  

• afișată 
la avizierul  
Primăriei 

Municipiului 
Onești 

• în ziarul 
Național din 

data de 
01.03.2022; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 
08.03.2022  
ora 10:00 

100% 
968/08.03.2022  

- 0 4 la 100% - - 

2 
15.03.2022  
ora 10:00 

50% 
- 

- - - - - 

4. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Cariatida SRL nr. 525/03.02.2022 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2128/04.02.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-
Cariatida-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
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Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 1.147,11 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
514169 10.03.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-
Furnizare informații nr. 514169/10.03.2021 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
544781 15.03.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-
Furnizare informații nr. 544781/15.03.2021 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004184 27.04.2021 7.10 lei comunicare somație către administrator Paris 

G. 

4 
Olimpiq Media SRL PBL 25762 04.06.2021 40.53 lei Publicare anunț organizare selecție oferte de 

evaluare bunuri în ziarul Național din 
04.06.2021 

5 

SC OMV Petrom Marketing 
SRL 

1165-00391 29.06.2021 305.24 lei cheluieli deplasare în Municipiul Onești, Calea 
Mărășești, bloc 4, scara F, parter, jud. Bacău, 

în vederea inventarierii bunului imobil din 
averea debitorului 

6 
Boca L. BOC 27 21.07.2021 650.00 lei cheltuieli deplasare în vederea efectuării 

procedurii de inventariere a bunurilor din 
averea debitorului 

7 
Olimpiq Media SRL PBL 30341 01.03.2021 104,24 lei Publicare anunț de licitație publică în ziarul 

Național  

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de 

procedură 
1.147,11 lei 

 
6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Hotărârii privind înlocuirea lichidatorului judiciar al debitorului Cariatida SRL nr. 48863/13.07.2020 publicată 
în BPI nr. 11834/17.07.2020 emisă de creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, 
onorariul lichidatorului judiciar constă din: un onorariu lunar de 298 lei (exclusiv TVA) și un onorariu variabil 1% din 
sumele distribuite creditorilor (exclusiv TVA). 
Onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 09.02.2021 – 09.03.2022 este în valoare totală de 4.610,06 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 298 lei + TVA * 13 luni, neachitat până la data întocmirii prezentului raport de 
activitate. 
Onorariul datorat expertului evaluator Tărăsescu P. O. este în valoare de 3.500,00 lei, conform facturii fiscale seria TPO 
nr. 164/31.12.2021. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea continuării procedurii simplificate de insolvență a debitorului Cariatida SRL, valorificarea bunurilor din averea 
debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 
 


