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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr. 1710 Data emiterii: 23.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Bacău. 
3.1. Debitor: Casual Cristex SRL, cod de identificare fiscală: RO 37824176; Sediul social: Bacău, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 19, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/1105/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului Casual Cristex SRL, 
confirmat prin Încheierea de ședință din data de 27.10.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar 
și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, pentru debitorul Casual Cristex SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și 

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Casual Cristex SRL 

Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Casual Cristex SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Casual Cristex SRL nr. 1089/15.03.2022, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 23.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4644/15.03.2022 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-fond-23.03.2022.pdf. 
2. Referitor la evaluarea bunurilor din averea debitorului 
Conform Procesului-verbal nr. 700/16.02.2022, publicat în BPI nr. 2903/16.02.2022, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Casual Cristex SRL din data de 16.02.2022, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 51,026% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Casual Cristex SRL nr. 5746/27.12.2021 publicat în BPI nr. 21918/28.12.2021 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de rezultatul inventarierii bunurilor existente în patrimoniul debitorului Casual Cristex SRL. 
2. Cu o majoritate de 51,026% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Casual Cristex SRL nr. 5746/27.12.2021 publicat în BPI nr. 21918/28.12.2021 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
desemnat pe Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G. în vederea determinării valorii de 
piață a bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL, cu  onorariul de 1.700,00 lei (nu se adaugă TVA). 
Administratorul judiciar a comunicat în data de 16.02.2022 către expertul evaluator desemnat Evaluar SRL toate 
înscrisurile aferente bunurilor mobile în vederea întocmirii raportului de evaluare. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, expertul evaluator nu a comunicat raportul de evaluare. 
3. Referitor la recuperarea creanțelor  
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a efectuat următoarele 
demersuri în vedere recuperării creanțelor: 
- a formulat și a înaintat către Judecătoria Bacău Cererea de chemare în judecată a societății Carlotta-Conf SRL, cu 
sediul social în satul Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu nr. 1209, jud. Bacău, având CUI RO 10841035, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/732/1998, în calitate de pârâtă, 
prin care a solicitat: obligarea pârâtei Carlotta-Conf SRL la plata către Casual Cristex SRL SRL a debitului restant în 
sumă de 2.435,58 lei reprezentând contravaloarea produselor/servicii: „plastic matlasat” și „manoperă sabloane 
matlasat” conform facturii fiscale nr. 40 emisă în data de 25.03.2019, scadentă la data de 25.03.2019; obligarea pârâtei 
la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 676,90 lei, calculată de la data scadenței facturii fiscale anterior 
menționate până la data de 18.01.2022, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la data efectivă a plății; 
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. Astfel, a fost constituit 
dosarul nr. 686/180/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Bacău, Secția Civilă, primul termen de judecată fiind stabilit în data 
de 09.05.2022. 
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- a formulat și a înaintat către Tribunalul Bacău, Secţia a II - a Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, la dosarul 
nr. 2858/110/2018, Cererea de admitere a creanței, în temeiul art. 42 alin. (3) teza a II-a și art. 102, art. 104 din Legea 
nr. 85/2014, prin intermediul căreia a solicitat respectuos lichidatorului judiciar al debitorului Viconf Prod SRL – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Bacău, str. Vadul Bistriței, nr. 36, et. 1, jud. Bacău, având CUI 
RO 25292628, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/346/2009, să 
constate repunerea de drept a subscrisei Casual Cristex SRL în termenul de depunere  a prezentei cereri de admitere a 
creanței la masa credală având în vedere incidența disp. art. 42 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, respectiv să 
procedeze la înscrierea creanţei deținută de către subscrisa Casual Cristex SRL - în insolvență împotriva debitorului 
Viconf Prod SRL, în cuantum total de 910,35 lei în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva debitorului Viconf 
Prod SRL - creanţă născută înainte de data deschiderii procedurii generale de insolvență – 20.06.2019, cu ordinea de 
prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014.  
Conform Tabelului definitiv consolidat actualizat de creanțe întocmit împotriva debitorului Viconf Prod SRL nr. 
162/07.04.2022 publicat în BPI nr. 6955/20.04.2022, creditorul Casual Cristex SRL a fost înscris cu creanța solicitată în 
valoare de 910,35 lei, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară, 
reprezentând 0,557% din totalul masei credale. 
4. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere următoarele: 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul nu a  propus un plan de reorganizare în termen de 
30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe. 
• Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Casual Cristex SRL nr. 5746/27.12.2021 a fost 
publicat în BPI nr. 21918/28.12.2021; 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăție 
nu a propus un plan de reorganizare a activității debitorului Casual Cristex SRL. 
• Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea Casual Cristex SRL nu are o structură economico 
– financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
• Actele constitutive și evidența contabilă nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar, 
solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Casual 
Cristex SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014. 
5. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 60,24 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009628 28.10.2021 8.20 lei comunicare somație către fostul administrator Doba G. 

2 
Olimpiq Media SRL PBL 29635 20.01.2022 30.94 lei 

Publicare anunț selecție oferte servicii de evaluare în 
ziarul Național 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00011416 28.12.2021 8.80 lei Comunicare notificare către administratorul Doba G. 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000420 18.01.2022 12.30 lei 

comunicare cerere de chemare în judecată Carlotta-
Conf SRL 

către Judecătoria Bacău 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
60,24 lei 

 
6. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. MK C. 268/30.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Casual 
Cristex SRL din data 30.08.2021 ora 10:00, publicat în BPI nr. 14564/06.09.2021, onorariul administratorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul lunar de 230 lei exclusiv TVA și onorariul de succes de 1% exclusiv 
TVA din încasări. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 27.10.2021-27.04.2022 este în valoare totală de 1.642,20 lei 
(inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 230 lei (exclusiv TVA) * 6 luni. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment în procedura generală a 
debitorului Casual Cristex SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014, respectiv 
acordarea unui nou termen în evaluării și valorificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor 
administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 
 
 
 
 


