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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1472 Data emiterii: 07.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2291/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Virginia Mihaela Niagu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Bacău. 
3.1. Debitor: Midnight Production SRL-D, cod de identificare fiscală: 37707796; Sediul social: Bacău, str. Călugăreni, 
nr. 11, sc. E, ap. 10, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/943/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Midnight Production SRL-D 
nr. 26/15.11.2021 publicat în BPI nr. 19424/16.11.2021. 
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 Midnight Production SRL-D, 
numit prin Sentința civilă nr. 88/2022 din data de 17.03.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Midnight 
Production SRL-D din data de 15.04.2022, ora 08:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului Midnight Production SRL-D din data de 15.04.2022, ora 08:00 

* În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 
15.04.2022, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 21.04.2022, la ora 08:00, la sediul procesual 

al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 
Număr dosar 2291/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Virginia Mihaela Niagu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Midnight Production SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.04.2022 ora 08:00 și 21.04.2022 ora 08:00 este: 
(1). Prezentarea rezultatelor inventarierii bunurilor existente în averea debitorului Midnight Production SRL-D. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile 
din averea debitorului Midnight Production SRL-D, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatelor inventarierii bunurilor existente în averea debitorului Midnight Production SRL-D. 
Administratorul judiciar a comunicat către fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență 
Axinte G. Adresa nr. 604/09.02.2022 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat următoarele: „vă solicităm respectuos să 
procedați, cât de curând posibil, la predarea gestiunii bunurilor și tuturor documentelor contabile ale debitorului 
Midnight Production SRL către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL”. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 130286 din 15.03.2021, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bacău a procedat la aplicarea sechestrului asupra următoarelor bunuri mobile din averea debitorului 
Midnight Production SRL-D, acestea fiind lăsate în custodia persoanei fizice Pândele I. C. (în calitate de administrator): 
- autoturism Volkswagen Crafter 2EC1. serie sasiu WV1ZZZ2EZ76026067. sene CIV N594993 an fabricație 2007 nr 
Inmatnc BC-11-WMP; 
- autoturism Volkswagen Amarok 2HS2, serie sasiu WV1ZZZ2HZEH014123, sene CIV K161291 an fabricație 2014. 
nr Inmatnc BC-03-WMP; 
- autoturism Jeep Grand Cherokee WK. serie sasiu 1J4RR6GM0BC689994, serie CiV L600766, an fabricație 2011. nr 
Inmatric BC-08-AMC; 
- autoturism Dacia Logan SD serie sasiu UU14SDA4450977028. serie CIV K145694. an fabricație 2014. nr Inmatnc. 
BC-20-WMP. 
Conform Adresei nr. 45/10.02.2022 emisă de fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență 
Axinte G.: „1. Toate documentele solicitate dc dumneavoastră se regăsesc la dosarul cauzei și de asemenea au fost 
publicate in Buletinul Procedurilor de Insolvență, dar vi le transmitem scanate pe email. 
2 In ceea ce privește predarea gestiunii bunurilor si a documentelor contabile vă rugăm să ne transmiteți dala și ora când 
reprezentantul dumneavoastră va prelua pe bază de proces verbal de eredarc primire patrimoniul debitoarei Midnight 
Production SRL-D  
3. Datele de contact ale asouatilor/administratorilor sunt următoarele: [...] 
Prin prezenta va aducem la cunoștință că cele două autovehicule sunt momentan parcate intr-un oare cu care CII Axinte 
G. are contract încheiat de custodie si care generează costuri, drept neutru care va solicitam să urgentați preluarea 
acestora”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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Lichidatorul judiciar a împuternicit societatea de specialitate Agrotransport Vinju Mare SRL, cu sediul social în loc. 
Vânju Mare, Oraș Vânju Mare, str. Republicii, nr. 99, Bloc N, Scara B, Ap. 5, județ Mehedinți, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți sub nr. J25/711/1991, având CUI RO 1601440, în vederea 
preluării (ridicarea și transportul) tuturor bunurilor din averea debitorului Midnight Production SRL-D aflate în 
gestiunea fostului administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Axinte G., respectiv a tuturor 
documentelor financiar-contabile privind debitorul Midnight Production SRL-D aflate la dispoziția fostului 
administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Axinte G.. 
Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 46/10.03.2022, subscrisa prin împuternicit a preluat gestiunea 
următoarelor bunurilor din averea debitorului Midnight Production SRL-D, de la fostul administrator judiciar: 
1. Autovehicul Jeep Grand Cherokee preluat de la administrator Craioveanu A. conform proces verbal nr. 
16/13.10.2021, nr înmatriculare BC 08 AMC, marca Jeep Grand Cherokee; Stare de funcționare nefunctional; 
defecțiuni constatate: Motor demontat (piese in interior), toba rupta, ansamblu stergator lipsa. 
2. Autovehicul Volkswagen Crafter preluat de la administrator Pândele I. C. conform proces verbal nr. 18/23.10.2021, 
nr. Înmatriculare BC 11 WMP, marca Volkswagen Crafter, Nr. km la bord 180046 km; Combustibil in rezervor 
aproximativ ½. Stare de funcționare functional; defecțiuni constatate: fum motor, martori in bord aprinși. 
3. Laptop marca Macbook Air seria FVHYHARFJWK, incarcator si geanta transport cu parola: nicholas - predat de 
administratorul Pândele I. C cu procesul verbal nr. 19/23.10.2021. 
4. Laptop MacBook air 13 inch model no. A1466 serial FVHYHCSMJ1WK, in stare de funcționare, avand cutie, 
incarcator si cablu de alimentare, recepționat prin Fan Curier cu AWB 6314128180001 din data de 10.11.2021, de la 
administratorul Craioveanu A.. 
5. Inventar bunuri conform proces verbal de inventariere nr. 20/25.10.2021: 

Nr. Crt Descriere obiecte identificate Număr bucăți Stare 

1 Compresor 1 folosit 

2 Trusă medicală 1 utilizată 

3 Sisteme prindere 
 

folosite 

4 Cutii șuruburi 4 Desfacute/incomplete 
5 Hard Western Digital 160Gb 

WCAS21902298 
1 Utilizat 

6 Cantar max 3000h Heinner 1 Murdar, prezintă urme de uzură 

7 Capsator automat Bosch PTK. 3,6 LI 1 Utilizat 
8 Telemetru laser Nutool 1 Utilizat 

9 Ferăstrău Pendular SEXTER X 1 Utilizat 

10 Trusă prim ajutor Vesta Investment (plastic) 1 Spartă, murdară, utilizată 
11 Flex Bosch PWS 750-125 1 Utilizat 

12 Bandă de măsurat de 30 m 1 Utilizat 

13 Cumpănă 1 Utilizat 

14 Set biți 1 Incomplet/utilizati 

15 Capsator Novus J13 A4-10 mm 1 Utilizat 

16 Pistol pentru silicon 2 Folosite 

17 Ser burghie Bosh 1 Incomplet/utilizat 

18 Clește Holzer 1 Folosit 

19 Cot etrier 1 Folosit 
20 Vârf malaxor 1 Folosit 

21 Ghem sfoara, banda scotch, banda adeziva, banda hârtie 4 (una de fiecare) Nefolosite 

22 Râzătoare glet 1 Folosită 
23 Calsator manual Novus 6-14 mm 1 Utilizat 

24 

Diverse scule mărunte: mistrie, chei 2 buc , daltă, burghie 2 buc 

 Folosite 

25 Rolă PVC 1 Utilizată 
26 Cuter Irwin  utilizat 

27 Cuplă 380W 1 Utilizată 

28 Set biți Bosh 1 Prezintă urmă de utilizare 

29 Lame flex 4 Uzate 
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30 Tuburi silicon 4 Nefolosite 

31 Trusă chei Kronus 1 Utilizată 

32 Lanț bicicletă 1 Utilizat 

33 Cabluri pornire 1  

34 Cap ciocan 8 km 1 Ruginit 

35 Genunchiere 3 Folosite 

36 Acumulator iară întreținere 1 Folosite 

37 încălțăminte protecție 2 Utilizați 

38 Aerotermă ZASS ZFH 02C 1 Murdară/folosită 

39 Lopată și cumpănă 1 Folosite 

40 Găleți plastic lucru 2 Folosite 

41 Cuie, șuruburi, holșuruburi, ect 0,5 km  

42 Cutie vopsea ICA pe baza de apa 1 Aparent nedesfăcută 

43 Suport hîrtie igienică și perie wc 1 Utilizat, ruginit 

44 Consumabile birou: cater și capsator 1 din fiecare Utilizate 

45 Chingi 15 7 neutilizate 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să ia act de rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului Midnight 
Production SRL-D. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea determinării valorii de piață a bunurilor mobile 
din averea debitorului Midnight Production SRL-D, conform ofertelor anexate. 
În vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului Midnight Production SRL-D, lichidatorul judiciar a 
notificat şi a solicitat oferte de servicii de evaluare din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie 
supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării mijlocului de transport și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 
14.03.2022.  
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului 
judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
1. Oferta de servicii de evaluare formulată de Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator membru ANEVAR (având CIF 
32850948, cu sediul profesional în Dr. Tr.-Severin, str. Cicero, nr.92, Bl. B1, Sc. 3, Ap.10, jud. Mehedinți), în vederea 
evaluării bunurilor mobile din averea debitorului Midnight Production SRL-D (autovehicule, obiecte de inventar), 
pentru onorariul de 2.000,00 lei (nu se adaugă TVA), termen finalizare raport de evaluare de 8 zile lucrătoare de la data 
efectuării inspecției bunului și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, termen de plată a 
onorariului - integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni;  
2. Oferta formulată de Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., în vederea evaluării 
bunurilor mobile din averea debitorului Midnight Production SRL-D (autovehicule, obiecte de inventar), pentru 
onorariul de 2.500,00 lei (nu se adaugă TVA); termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 15 zile lucrătoare 
de la data punerii la dispoziţia evaluatorului a tuturor documentelor şi informatiilor ce ne sunt necesare pentru 
întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) şi inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
3. Oferta formulată de expert evaluator membru ANEVAR PFA Gherman O. F. în vederea evaluării bunurilor mobile 
din averea debitorului Midnight Production SRL-D (autovehicule, obiecte de inventar), pentru onorariul de 3.000,00 lei 
(nu se adaugă TVA); termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 30 zile lucrătoare de la data punerii la 
dispoziţia evaluatorului a tuturor documentelor şi informatiilor ce ne sunt necesare pentru întocmirea raportului de 
evaluare (acte de proprietate) şi inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea 
determinării valorii de piață a bunurilor mobile din averea debitorului Midnight Production SRL-D, conform ofertelor 
anexate. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 


