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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1100 Data emiterii: 16.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4235/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: 
Adrian Oprea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Constanța, str. Traian, nr. 31, jud. Constanța. 
3.1. Debitor: Building-Cam-Prest SRL, cod de identificare fiscală: 37283860; Sediul social: Municipiul Medgidia, str. 
Lucian Grigorescu, nr. 5, camera 1, jud. Constanța; Număr de ordine în registrul comerţului J13/831/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL nr. 
4319/26.10.2021 publicat în BPI nr. 18215/28.10.2021. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Building-Cam-Prest SRL, 
conform Rezoluției din data de 06.10.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4235/118/2021, 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 și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura 
simplificată de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Building-Cam-Prest SRL, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

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

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Building-Cam-Prest SRL 
Număr dosar 4235/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Adrian Oprea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Building-Cam-Prest SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 
simplificată de insolvență privind debitorul Building-Cam-Prest SRL nr. 702/16.02.2022, întocmit pentru termenul 
lunar din data de 16.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3180/21.02.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-
termen-lunar-16.02.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul Constanța Cererea de antrenare a răspunderii administratorului 
Gheorghe C. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4235/118/2021/a2 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă, până la 
data întocmirii prezentului raport de activitate, nefiind stabilit primul termen de judecată. 
3. Referitor la dosarul nr. 742/118/2020 
Societatea debitorare Building-Cam-Prest SRL are calitatea de intimat pârât în dosarul nr. 742/118/2020 aflat pe rolul 
Curții de Apel Constanța, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. 
Prin Decizia civilă nr. 307/2021 din data de 22.06.2021 pronunțată de Curtea de Apel Constanța, Secţia a II-a civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 742/118/2020, s-a dispus: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa 
apelată. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Top Project Invest S.R.L. în contradictoriu cu 
pârâta Building-Cam-Prest S.R.L. Constată reziliat Contractul de antrepriză nr.18/23.09.2019 încheiat între reclamanta 
Top Project Invest S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Building-Cam-Prest S.R.L. Obligă pârâta Building-Cam-Prest 
S.R.L la plata către reclamanta Top Project Invest S.R.L. a sumei de 279.533 lei reprezentând daune - interese. Obligă 
pârâta Building-Cam-Prest S.R.L la plata către reclamanta Top Project Invest S.R.L. a cheltuielilor de judecată în sumă 
de 13.600 lei. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, recurs ce se va depune la Curtea de Apel Constanţa. 
Prin Încheierea nr. 2300/2021 din data de 25.08.2021 pronunțată în dosarul nr. 6457/256/2021 de Judecătoria Medgidia, 
Secția Civilă, a fost admisă cererea formulată de SCPEJ Dăbuleanu Dragoş şi Cristea. N. prin Executor Judecatoresc 
Cristea N., respectiv a fost încuviințată executarea silită a societății Building-Cam-Prest SRL în dosar exec. 
589/CN/2021. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 4692/10.11.2021 către SCPEJ Dăbuleanu Dragoş şi Cristea. N. prin care, 
având în vedere disp. art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, a notificat cu privire la faptul că, recuperarea creanței 
creditorului Top Project Invest SRL se poate efectua doar prin depunerea cererii de admitere a creanței la dosarul cauzei 
nr. 4235/118/2021 însoțită de toate documentele justificative și înscrierea acesteia în tabelul de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Building-Cam-Prest SRL conform ordinii de prioritate prevăzută de art. 161 din Legea nr. 
85/2014.  
Debitorul Building-Cam-Prest SRL prin administratorul statutar a formulat recurs împotriva Deciziei civile nr. 
307/2021 din data de 22.06.2021 pronunțată de Curtea de Apel Constanța, Secţia a II-a civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 742/118/2020. 
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Astfel, dosarul nr. 742/118/2020 a fost transferat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, Secția a II-a 
Civilă, având următorul termen de judecată stabilit în data de 31.03.2022. 
4. Referitor la dosarul nr. 4235/118/2021/a1* 
Creditorul D.G.R.F.P. Galați prin A.J.F.P. Constanța a formulat apel împotriva Rezoluției din data de 06.10.2021 
pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4235/118/2021, publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 17316 din data de 15.10.2021, prin care a fost stabilit onorariul definitiv al fostului 
lichidator judiciar provizoriu C.I.I. Dumitrescu E. în valoare de 5.000 lei, în sensul reducerii acestui onorariu, având în 
vedere neîndeplinirea atribuțiilor de către lichidator judiciar provizoriu C.I.I. Dumitrescu E. (succesoare în drepturi a 
C.I.I. Dumitrescu I.), prevăzute de Legea nr. 85/2014, respectiv stabilite de judecătorul-sindic prin Încheierea nr. 355 
din data de 16.06.2021. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4235/118/2021/a1* aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, 
Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, având primul termen de judecată stabilit în data de 
24.03.2022. 
5. Referitor la sumele avansate de lichdiatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 73,80 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009455 22.10.2021 8.20 lei comunicare somație către administratorul statutar Gheorghe C. 
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C. N. Poșta Română S.A. DIV00010032 11.11.2021 65.60 lei 

Comunicare notificări privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței și înlocuirea administratorului judiciar 

către creditorii indicați în Lista creditori depusă la dosarul 
cauzei 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
73,80 lei 

 
6. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Conform Rezoluției din data de 06.10.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4235/118/2021, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL un onorariu lunar de 270 de lei, exclusiv 
TVA și un onorariu de succes de 1 % din sumele obținute prin vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe, exclusiv 
TVA. 
Onorariul fix al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 06.10.2021-06.03.2022 este în 
valoare totală de 1.606,50 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 270 lei (exclusiv TVA) * 5 luni - neachitat. 
7. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea soluționării 
dosarului nr. 4235/118/2021/a2 și îndeplinirea 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.  


