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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 652 Din data de 14.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 847/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Todor 
Mircea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Telco International CO SRL, cod de identificare fiscală: 35249676; Sediul social: Timișoara, str. Popa 
Șapcă nr. 10, județul Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2844/2015. 
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 Telco International CO SRL, 
confirmat prin Decizia civilă nr. 784/2021 din data de 23.12.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 847/30/2020/a2, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura de faliment 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Telco International CO SRL, în anexă, în număr de 4 
(patru) file. 

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

procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Telco International CO SRL 

Număr dosar 847/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Todor Mircea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Telco International CO 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 Telco International CO SRL nr. 7/03.01.2022, întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 13.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 53/04.01.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-fond-13.01.2022.pdf. 
2. Referitor la identificarea evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat Adresa nr. 5704/23.12.2021 către fostul lichidator 
judiciar provizoriu Global Partner Insolvency IPURL, prin e-mail la adresa globalinsolvency@gmail.com, cât și prin 
poștă la adresa sediului din Timisoara, str. Martin Luther, nr. 2, jud. Timiș, transmisă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR3985959099, prin care a solicitat comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor 
documentelor privind debitorul Telco International CO SRL – în faliment: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 și art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de 
inventariere a bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Telco 
International CO SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Telco International CO SRL; 
• 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/lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul Telco International CO 
SRL; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul 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; 
• 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; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale a insolvenței și procedurii de faliment de către dvs. în 
calitate de administratorul/lichidator judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul 
debitorului. 
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Din cuprinsul Adresei emise de fostul lichidator judiciar provizoriu Global Partner Insolvency IPURL, înregistrată la 
biroul lichidatorului judiciar sub nr. 133/10.01.2022 se rețin următoarele: 
„1. Cu referire la creditorii si creanțele născute in timpul procedurii de insolventa, nu ne-au fost comunicate eventuale 
cereri cu privire la astfel de creanțe; 
2. In ceea ce privește documentele financiar contabile, subliniem ca acestea nu au fost depuse de către reprezentanții 
societății debitoare, deși aceasta obligație legala le-a fost pusa in vedere prin notificare; 
3. Nu a fost cazul sa se întocmească un tabel suplimentar de creanțe; 
4. Privitor la operațiunea de inventariere, ne-am aflat in imposibilitatea de a inventaria bunurile eventuale ale debitoarei, 
avand in vedere lipsa documentelor si a faptului ca sediul societății este inchis; 
5. Debitoarea are deschise conturi bancare la Banca Comerciala Romana si Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania 
Sa; 
6. Cu referire la lista întocmită conform art. 84 al. 3, menționam ca nu au existat incasari, plăti sau compensări ulterior 
deschiderii procedurii; 
7. Nu exista plăti care sa fi fost avizate de către subscrisa; 
8. Toate rapoartele de activitate întocmite lunar sunt publicate in BPI; 
9. Atașam prezentei raportul asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolventa a debitoarei;  
10. In ceea ce privește analiza situației transferurilor, nu am putut sa efectuam aceasta operațiune dat fiind faptul ca nu 
au fost depuse documentele contabile ale societății, iar lipsa documentelor contabile generează, automat, aplicabilitatea 
dispozițiilor art. 169 al. 1 lit, d din Legea 85/2014”.  
Lichidatorul judiciar nu a identificat la dosarul cauzei procese-verbale de inventariere a bunurilor din averea debitorului 
Telco International CO SRL întocmit de către fostul lichidator judiciar provizoriu Global Partner Insolvency IPURL în 
temeiul art. 101, cât și în temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
Conform informațiilor publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, administratoru societății Telco 
International CO SRL este dl. Console A.. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat Somația nr. 5702/23.12.2021 către administratorul 
Console A., la adresa de domiciliu, transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859595089, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp 
posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Telco International CO SRL, în vederea inventarierii acestora 
conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile obligatorii ale debitorului Telco International CO SRL. Este 
important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Telco International CO SRL 
și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar dl. Console A. nu a predat lichidatorului 
judiciar evidențele contabile și bunurile din averea debitorului. 
În vederea identificării evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului, licihdatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL a efectuat următoarele demersuri: 
- în vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, lichidatorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 128/10.01.2022 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
Telco International CO SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv 
comunicarea datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Telco International CO SRL de 
la data deschiderii contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, 
respectiv persoanele care dețin dreptul de semnătură.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul Telco 
International CO SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania SA; Banca Transilvania 
SA; BRD Groupe Societe Generale SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Eximbank SA; First Bank 
România; Garanti Bank SA; Idea Bank SA; Libra Internet Bank SA; Patria Bank SA; Porshe Financie Group Romania; 
Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; Vista Bank (România) SA. 
- a comunicat adresa nr. 129/10.01.2022 către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Telco International CO SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
fiscale ale Primăriei Municipiului Timișoara cu bunuri impozabile.  
- a comunicat adresa nr. 131/10.01.2022 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă societatea 
Telco International CO SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
- a comunicat adresa nr. 130/10.01.2022 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Telco International CO SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile.  
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Conform Deciziei de impunere nr. A2021-391834 din data 03.02.2021 emisă de Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara, debitorul Telco International CO SRL figurează în evidențele fiscale cu următoarele mijloace de transport: 
- FIAT 500: mijloc de transport cu tractiune mecanica, serie motor 4617424, serie șasiu ZFA31200000192173, 
capacitate cilindrică 1.242,00 cmc; 
- AUDI, serie motor 084474, serie șasiu WAUZZZ8T1GA048298, capacitate cilindrică 1.968,00 cmc; 
- AUDI, serie motor 064622, serie șasiu WAUZZZ8U0HR056839, capacitate cilindrică 1.968,00 cmc.  
Conform Certificatului nr. 6667/12.01.2022 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile după denumirea Telco International CO SRL, CUI 35249676.  
3. Referitor la disp. art. 147 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 147 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 Telco 
International CO SRL nr. 11/03.01.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 197/05.01.2022 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-
de-verificare-a-creantelor-nascute-dupa-data-deschiderii-procedurii-insolventei-Telco-International-CO-SRL.pdf.  
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International 
CO SRL nr. 13/03.01.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 172/05.01.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Tabel-suplimentar-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Telco-International-CO-SRL.pdf.  
Lichidatorul judiciar a înscris creanța creditorului Enel Energie SA în tabelul suplimentar de creanțe, astfel: 
- a respins creanța în valoare de 79,97 lei reprezentând dobânzi penalizatoare, având în vedere disp. art. 80 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va 
putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
- a înscris creanța în valoare de 4.539,49 lei în tabelul suplimentar de creanțe al debitorului Telco International CO 
SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară, născută după 
data deschiderii procedurii generale a insolvenței, din care creanța în valoare de 924,32 lei nescadentă la data intrării în 
procedura de faliment.  
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 30/03.01.2022 către Enel 
Energie SA cu privire la înscrierea parțială a creanței solicitate.  
Urmare verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a înscris creanța solicitată de creditorul Banca 
Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. astfel: 
- Având în vedere disp. art. 103 coroborat cu disp. art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a înscris 
sub condiție creanța creditorului Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. în valoare totală de 1.072,12 lei (din 
care suma de 792.12 reprezentând penalități de întârziere și suma de 280,00 lei reprezentând comisioane datorate pentru 
serviciile prestate în baza Contractului de leasing financiar autovehicule nr. 14316AUTF/07.04.2017) în tabelul 
suplimentar de creanțe, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, până la 
valorificarea bunului mobil grevat de sarcini în favoarea creditorului – autovehicul marca Audi Q3 Sport 2.0 TDI 
QUATTRO, an fabricație 2017, serie șasiu WAUZZZ8U0HR056839, conform Contractului de leasing financiar 
autovehicule nr. 14316AUTF/07.04.2017 și a Contractului de ipotecă mobiliară nr. 67643 din 07.04.2017; 
- a respins creanța în valoare de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de timbru achitată pentru depunerea cererii de 
admitere a creanței nr. 14363/11.02.2021 (în tabelul preliminar de creanțe), conform ordinului de plată nr. 1/10.02.2021, 
având în vedere disp. art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
- a respins creanța în valoare de 200,00 lei reprezentând taxa judiciară de timbru achitată pentru depunerea cererii de 
admitere a creanței nr. 94810/21.10.2021 (în tabelul suplimentar de creanțe), conform ordinului de plată nr. 1 din data 
de 21.10.2021, nefiind o creanță născută în cursul procedurii generale de insolvență (fiind născută ulterior datei intrării 
în faliment a debitorului). 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 33/03.01.2022 către 
Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. cu privire la înscrierea parțială a creanței solicitate.  
4. Referitor la disp. art. 146 alin. (5) şi art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar Consultant insolvență SPRL a identificat la dosarul cauzei (înregistrată în data de 25.05.2021) 
Cererea de repunere în termen și Cererea de admitere a creanței formulată de AZG & Rony SRL, cu sediul social in 
Sânmihaiu Roman, nr. 145A, cam. 1, jud. Timiș, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/795/2016, CUI RO35815678, cu 
sediul ales in Timișoara, P- ta Tepes Vodă nr. l, ap. 8A, la Cabinet de Avocat Costea C., prin reprezentant avocat Costea 
C., în calitate de creditor, în temeiul art. 99, 100 si 102 din Legea 85/2014 coroborat cu art. 186 CPC, prin care a 
solicitat înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului Telco International CO SRL cu suma de 165.108,94 lei compusă 
din suma de 6.999 lei cu titlu de cheltuieli de judecata aferente fazelor procesuale desfășurate in cadrul dosarului nr. 
26057/325/2018 și din suma de 158.109,94 lei rezultată în urma serviciilor prestate de creditor către debitorul Telco 
International CO SRL. 
În temeiul art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit 
Raportul de verificare a cererii de repunere în termen și cererii de admitere a creanței formulate de AZG & Rony SRL, 
nr. 255/19.01.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1208/21.01.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-verificare-a-
cererii-de-admitere-a-creantei-formulata-de-AZG-Rony-SRL.pdf.  
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Urmare procedurii de verificare, lichidatorul judiciar va proceda la înscrierea creanței solicitate de AZG & Rony SRL în 
tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL, astfel: 
- a înscris creanța în valoare de 6.999 lei reprezentând cheltuieli de judecată conform Sentinței civile nr. 6665 din data 
de 22.05.2019 pronunțata de Judecătoria Timisoara în dosarul nr. 26057/325/2018, Deciziei civile nr. 1332/A/4.12.2019 
pronunțata de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 26057/325/2018 și Deciziei nr. 186/R/18.06.2020 pronunțata de Curtea de 
Apel Timisoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 26057/325/2018. 
- a respins creanța solicitată în valoare de 158.109,94 lei (reprezentând debit de baza în cuantum de 109.400 lei și 
dobanda legala aferenta debitului de baza calculata de la data scadentei pana la data deschiderii procedurii insolventei in 
cuantum de 48.709,94 lei), având în vedere următoarele motive: 
• creanța în valoare de 142.900,13 lei reprezentând debit principal (113.149,79 lei aferent facturii fiscale nr. 
2/01.07.2017 + 29.750,34 lei aferentă facturii fiscale nr. 3/02.10.2017) a fost respinsă, fiind prescrisă conform disp. art. 
2517 Cod Civil la data deschiderii procedurii generale a insolvenței debitorului Telco International CO SRL prin 
Sentința civilă nr. 3/2021 din data de 14.01.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
847/30/2020: 
factura fiscală nr. 2 emisă în data de 01.07.2017, scadentă la data de 26.07.2017, achitată parțial în data de 25.08.2017, 
prescrisă la data de 25.08.2020 (înainte de data deschiderii procedurii generale a insolvenței debitorului din data de 
14.01.2021); 
factura fiscală nr. 3 emisă în data de 02.10.2017, scadentă la data de 27.10.2017, achitată parțial în data de 08.11.2017, 
prescrisă la data de 08.11.2020 (înainte de data deschiderii procedurii generale a insolvenței debitorului din data de 
14.01.2021). 
• creanța în valoare de 48.709,94 lei reprezentând dobânda legală aferentă debitului principal rezultat din facturile 
fiscale nr. 2 din data de 01.07.2017 și nr. 3 din data de 02.10.2017, a fost respinsă conform disp. art. 2503 alin. (1) din 
Cod Civil, având în vedere prescripția debitului principal. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 272/19.01.2021 
către creditorul AZG & Rony SRL prin reprezentant convențional Cabinet de Avocat Costea C. privind înscrierea 
parțială a creanței solicitate.  
În temeiul art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL nr. 257/19.01.2022, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1195/21.01.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Tabel-definitiv-consolidat-de-creante-intocmit-impotriva-
debitorului-Telco-International-CO-SRL.pdf.  
Creditorul AZG & Rony SRL a formulat contestație împotriva respingerii parțiale a creanței prin Tabelul definitiv 
consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Telco International CO SRL nr. 257/19.01.2022 publicat în 
BPI nr. 1195/21.01.2022. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 847/30/2020/a3 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a 
II-a Civilă, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.03.2022. 
5. Referitor la disp. art. 108 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere Notificarea nr. 92/27.01.2022 emisă de creditorul Banca Comercială Română SA cu privire la 
remiterea de datorie cu privire la obligatiile restante provenind din Contractul de Credit încheiat între debitor și Banca 
Comercială Română SA, respectiv solicitarea creditorului de eliminare a creanței acestuia din tabelul de creanțe al 
debitorului, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat actualizat de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Telco International CO SRL nr. 473/01.02.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
1971/02.02.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Tabel-definitiv-consolidat-actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Te.pdf.  
6. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment sunt în cuantum de 71,60 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00011380 24.12.2021 8.80 lei Comunicare adresă către Global Parner Insolvency 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00011379 24.12.2021 8.80 lei 

Comunicare somație către administratorul statutar 
Console A. 

3 
Municipiul Timișoara 552 31.01.2022 1.00 lei 

Taxă comunicare adresa de domiciliu a 
administratorului Console A. 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC22/ 

D0043288 08.02.2022 45.00 lei Furnizare informații extinse debitor 

5 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 550 19.01.2022 4.00 lei 
Elibare acte privind societatea Medical CO. 

Distribution SRL 

6 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 551 19.01.2022 4.00 lei Elibare acte privind societatea ICS Technology SRL 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura de faliment 
71.60 lei 

 

7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea identificării bunurilor din averea debitorului și a evidențelor și registrelor contabile, și îndeplinirii atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


