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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1410 Data emiterii: 05.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 90/116/2020; Tribunalul Călărași, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Cornelia 
Iordache. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Călărași, str. București, nr. 106, C.P. 910068, jud. Călărași. 
3. Debitor: Gela Textil Conf SRL, cod de identificare fiscală: 36661771; Sediul social: Călărași, str. Prelungirea 
București, camera 2, bl. I39,sc. 1, parter, ap. 2, jud. Călărași; Număr de ordine în registrul comerţului J51/500/2016. 
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 Gela Textil Conf SRL, conform 
Sentinței civile nr. 97/2020 din data de 15.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, 
Secţia Civilă, 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 de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
privind debitorul Gela Textil Conf 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 în 

procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Gela Textil Conf SRL 

Număr dosar 90/116/2020, Tribunalul Călărași, Secţia Civilă 
Judecător sindic Cornelia Iordache 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Gela Textil Conf 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, pentru debitorul Gela Textil Conf SRL nr. 881/01.03.2022, pentru termenul lunar din 
data de 01.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3841/02.03.2022 (extras BPI depus la dosarul 
cauzei) şi afișat pe site-ul subscrisei la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Raport-de-
activitate-Gela-Textil-Conf-SRL-termen-lunar-01.03.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor obținute 
din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Gela Textil Conf SRL nr. 451/31.01.2022, acesta fiind depus 
la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1943/02.02.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-privind-fondurile-obtinute-din-lichidare-si-
incasare-creante-privind-debitorul-Gela-Textil-Conf-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Călărași, 
Secţia Civilă, în vederea înregistrării la grefa tribunalului, Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea de creanțe privind debitorul Gela Textil Conf SRL nr. 451/31.01.2022. 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul 
Călărași, Secţia Civilă, o copie a Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul Gela Textil Conf SRL nr. 451/31.01.2022, cu solicitarea de afișare a acestuia la ușa tribunalului. 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor societății 
debitoare cu privire la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul Gela Textil Conf SRL nr. 451/31.01.2022, prin publicare în BPI nr. 1926/02.02.2022 a Notificării nr. 
453/31.01.2022, afișată și pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Notificare-privind-depunerea-raportului-asupra-fondurilor-obtinute-din-lichidare.pdf.  (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
3. 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 745,70 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 20568 17.09.2020 61.26 lei 

publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului în 
ziarul Național din data de 17.09.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00008583 16.09.2020 15.60 lei 
comunicare notificări privind intrarea în procedura de faliment 

către A.J.F.P. Călărași și fostul administrator judiciar 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00008584 16.09.2020 15.78 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment către debitor 

și administrator 

4 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 22138 03.12.2020 39.91 lei 

publicare notificare privind selecție oferte de servicii evaluare 
în ziarul Național din data de 03.12.2020 

5 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 23857 03.03.2021 65,90 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 03.03.2021 

6 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 24642 08.04.2021 51.67 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 08.04.2021 
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7 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 25289 13.05.2021 55.69 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 13.05.2021 

8 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 26247 30.06.2021 55.69 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 30.06.2021 

9 
SC Olimpiq Media 

SRL 
PBL 26862 06.08.2021 56.00 lei 

Publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 06.08.2021 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00008061 17.09.2021 8.20 lei comunicare somație către administrator Tudor D. P. 

11 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/D0333348 01.11.2021 20.00 lei furnizare informații debitor 

12 Buzoianu B. I. PFA BBI nr. 529 02.12.2020 
300.00 

lei 
inspecția bunurilor mobile (conform contractului de prestări 

servicii nr. 1392/02.12.2020) 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura de faliment 
745.70 

lei  
Menționăm faptul că, cu disponibilitățile bănești din contul unic de insolvență, încasate urmare valorificării bunurilor 
mobile din averea debitorului, au fost achitate următoarele cheltuieli de procedură: 
- cheltuieli publicare anunț de licitație publică în ziar – 56,00 lei (conform factură fiscală seria PBL nr. 
27502/17.09.2021 emisă de Olimpiq Media SRL); 
- onorariul de 1.600 lei inclusiv TVA al expertului evaluator desemnat Tărăsescu I. P. O. (factură fiscală seria TPO nr. 
123/13.01.2021), conform OP nr. 2/11.11.2021. 
4. Referitor la situația onorariilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL conform Încheierii de ședință din data de 11.12.2020 
pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 este de 300 lei (exclusiv TVA)/lună și procentul de 1% din sumele distribuite 
creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 
25.09.2020. 
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 15.09.2020 – 15.04.2022 este în valoare totală de 6.426,00 lei inclusiv 
TVA, calculat astfel: 300 lei/lună + TVA * 18 luni. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
Onorariu fix administrator judiciar provizoriu CII Rusu G. G., conform Sentinței civile nr. 119/2020 din data de 
13.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de Tribunalul Călărași (conform facturii fiscale seria RGG nr. 
17/31.01.2022) este în valoare de 4.500,00 lei – neachitat. 
Cheltuielile de procedură avansate de către administratorul judiciar provizoriu CII Rusu G. G. (conform facturii fiscale 
seria RGG nr. 18/31.01.2022) sunt în valoare de 61,85 lei – neachitate. 
De asemenea, au fost încheiate următoarele contracte: 
• contractul de prestări servicii nr. 1392/02.12.2020, având ca obiect inventarierea și inspecția efectuată de către 
Buzoianu B. I. PFA în vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului, fiind suportat costul de 300 lei – 
achitat prin avansare de sume de către reprezentantul lichidatorului judiciar; 
• contractul de prestări servicii nr. 43/14.12.2020, având ca obiect evaluarea bunurilor mobile aflate în averea 
debitorului de către Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator, pentru onorariul de 1.600 lei inclusiv TVA, onorariu achitat cu 
disponibilitățile din contul unic de insolvență. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea întocmirii raportului cu propunere de închidere a procedurii de faliment a debitorului, conform disp. art. 174 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


