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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 1708 Data emiterii: 23.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic Gogioiu Ana Maria. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Iron-Made International SRL, cod de identificare fiscală: 30611081; Sediul social: Comuna Văleni-
Dâmbovița, sat Văleni-Dâmbovița, nr. 256, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/588/2012. 
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 Iron-Made International SRL, 
numit prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Secția a II-a 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 simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Iron-Made 
International 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 în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Iron-Made International SRL 

Număr dosar 6416/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Gogioiu Ana Maria 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Iron-Made International 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 Iron-Made International SRL nr. 1207/23.03.2022, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 23.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
5243/24.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-Iron-Made-International-SRL-termen-lunar-23.03.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului Posedaru V. formulată în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), c), d), e) și g) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Dâmbovița. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 6416/120/2020/a1 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, primul termen de judecată fiind stabilit în data de 26.04.2022. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Precizare acțiune și răspuns la întâmpinarea formulată de către pârâta 
Posedaru V., solicitând Onoratei Instanţe să dispună: 
- Respingerea excepției lipsei calității procesuale active invocată de către pârâta Posedaru V.; 
- Respingerea solicitării pârâtei de încuviințare a probei cu expertiza contabilă în condițiile numirii unui expert contabil 
care să aibă și calitatea de practician în insolvență; 
- Înlăturarea/respingerea argumentelor şi susţinerilor pârâtei ca nefondate; 
- Admiterea cererii de chemare în judecată și obligarea pârâtei Posedaru V. la plata către debitoarea insolventă Iron-
Made International SRL a sumei de 725.993,51 lei reprezentând pasivul societăţii; 
- Obligarea pârâtei Posedaru V. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
3. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a 
insolvenței debitorului SC Iron-Made International SRL sunt în cuantum de 61.70 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00004183 27.04.2021 7.10 lei 
comunicare somație nr. 1380/22.04.2021 către 

administratorul social 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
1034418 

 
24.05.2021 20.00 lei Solicitare informații debitor 

3 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului 
997781 19.05.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-Furnizare 
informații nr. 997781/19.05.2021 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001252 16.02.2022 14.60 lei 

comunicare cerere de chemare în judecată a 
administratorului Posedaru V. către Tribunalul 

Dâmbovița 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura simplificată 

de insolvență 
61.70 lei 

 
4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Prin Încheierea de ședință din data de 22.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 6416/120/2020 de către Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. e) şi art. 57 alin. 



2 
 
 

(3) din Legea 85/2014, judecătorul-sindic a luat act de decizia creditorului majoritar DGRFP Ploieşti - AJFP Dâmboviţa 
cu privire la desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Iron-Made International SRL, pe practicianul în 
insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL, pentru un onorariu de 300 lei/lună exclusiv TVA şi onorariu de succes de 2% 
din sumele distribuite creditorilor, pe care îl confirmă în această calitate. 
Onorariul lichidatorului judiciar aferent perioadei 22.03.2021-22.04.2022 este în valoare totală de 4.641,00 lei (inclusiv 
TVA), calculat astfel: 300 lei (exlusiv TVA) x 13 luni. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea soluționării 
dosarului nr. 6416/120/2020/a1 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.  


