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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1714 Din data de 23.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1287/100/2020*; Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Ardelean-Waltner Ileana Daniela. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr. 2A, jud. Maramureș. 
3.1. Debitor: Dumart Invest SRL, cod de identificare fiscală: RO 38657734; Sediul social: Borșa, str. Repezii, nr. 40, 
jud. Maramureș; Număr de ordine în registrul comerţului J24/9/2018. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Dumart Invest SRL nr. 
5767/28.12.2021 publicat în BPI nr. 21997/29.12.2021. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Dumart Invest SRL, 
confirmat prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 21.12.2021 pronunțată de Tribunalul Maramureș, 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1287/100/2020*, în temeiul art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor 
administratorului judiciar în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul Dumart Invest SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

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

procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Dumart Invest SRL 

Număr dosar 1287/100/2020*; Tribunalul Maramureș, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Ardelean-Waltner Ileana Daniela 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Dumart Invest SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 12.01.2022, administratorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de 
activitate: 
- 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 Dumart Invest SRL nr. 5779/29.12.2021, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 29.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 22058/31.12.2021 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-lunar-29.12.2021.pdf. (extras BPI depus la dosarul cauzei) 
- 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 Dumart Invest SRL nr. 422/28.01.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 29.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1780/01.02.2022 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-lunar-29.01.2022-2.pdf. (extras BPI depus la dosarul cauzei) 
- 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 Dumart Invest SRL nr. 870/28.02.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 28.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3713/01.03.2022 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Raport-de-activitate-termen-lunar-28.02.2022-2.pdf. (extras BPI depus la dosarul cauzei) 
- 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 Dumart Invest SRL nr. 1299/29.03.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 28.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5541/29.03.2022 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-lunar-29.03.2022-1.pdf. (extras BPI depus la dosarul cauzei) 
2. Referitor la identificarea bunurilor și evidențelor contabile ale debitorului 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Timiș M. Notificarea 
nr. 5760/28.12.2021, transmisă la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859595209 – semnată de primire, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând 
posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. […] 
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Astfel, prin prezenta vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Dumart Invest SRL 
prin administratorul special fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Dumart Invest SRL, aveți 
obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și 
documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de 
către administratorul special. Vă solicităm să prezentați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate 
bunurile aflate în averea debitorului Dumart Invest SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din 
Legea nr. 85/2014. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Dumart Invest SRL prevăzută de art. 151 și 
urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 06.01.2022, la ora 12:00. De asemenea, vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile obligatorii ale debitorului 
Dumart Invest SRL”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar Timiș M. nu a comunicat 
administratorului judiciar documentele financiar-contabile ale debitorului, respectiv nu a prezentat bunurile din averea 
debitorului în vederea inventarierii acestora. 
- În vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, administratorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 73/05.01.2022 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank 
SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, 
Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP 
Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; Garanti 
Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; Bank 
Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
Dumart Invest SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv comunicarea 
datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Dumart Invest SRL de la data deschiderii 
contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, respectiv persoanele 
care dețin dreptul de semnătură.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Dumart Invest SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania SA; Banca Românească SA; 
Banca Comercială Română SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Eximbank SA; First Bank România 
SA; Garanti Bank SA; Intesa Sanpaolo Romania SA; Libra Internet Bank SA; OTP Bank România SA; Patria Bank SA; 
Porshe Financie Group Romania SA; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; Vista Bank (România) SA.  
Conform Adresei nr. 48807/17.01.2022 emisă de Banca Transilvania SA, Dumart Invest SRL, cu sediul social în Borșa, 
str. Repezii, nr. 40, jud. Maramureș, identificat la Registrul Comerțului cu J40/17675/2004, cui 38657734, este client al 
Băncii Transilvania —București Nord -Ag Pipera: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Denumire/ Nume Identificator cont Sold debitor Sucursala 

conturi curente - pers juridice RO67BTRLEURCRTO429431101 -3.06 EUR Nord 

conturi curente - pers juridice RO2OBTRLRONCRTO429431101 -235,73 Nord 

conturi de sume bloca-popriri RO78BTRLRONPOPR429431101 0 Nord 

- Administratorul judiciar a comunicat adresa nr. 74/05.01.2022 către Primăria Orașului Borșa, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Dumart Invest SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
fiscale ale Primăriei Orașului Borșa cu bunuri impozabile.  
Conform Adresei nr. R 246/06.01.2022 emisă de Primăria Orașului Borșa, societatea Dumart Invest SRL figurează în 
evidențele fiscale cu următoarele bunuri mobile: 
• Autoturism marca AUDI A4; Serie Motor: 435671; Capacitate: 1968.00; Serie Sasiu: WAUZZZ8K8BN024783; 
• Autoturism marca LAND ROVER; Serie Motor: 0885697; Serie Sasiu: SALWA2KF2FA605265; Capacitate: 
2993.00. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 76/05.01.2022 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Maramureș, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Dumart Invest SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
Conform Adresei nr. 100065/11.01.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Maramureș, debitorul Dumart Invest SRL deține în proprietate autovehicul: autoturism 
marca Audi B8 LCAGPFI A4, culoare gri, an fabricație 2011, serie motor 435671, nr. înmatriculare MM12COJ, serie 
șasiu WAUZZZ8K8BN024783. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 75/05.01.2022 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea Dumart Invest SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele O.C.P.I. Maramureș cu bunuri imobile.  
Conform Certificatului nr. 104/07.01.2022 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dragomiresti, nu au fost 
identificate înregistăriri referitoare bunurile imobile care ar putea exista în proprietatea debitorului. Certificatului nr. 
193/07.01.2022 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târgu Lăpuș, nu au fost identificate înregistăriri 
referitoare bunurile imobile care ar putea exista în proprietatea debitorului. Certificatului nr. 216/07.01.2022 emis de 
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Viseu de Sus, nu au fost identificate înregistăriri referitoare bunurile 
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imobile care ar putea exista în proprietatea debitorului. Certificatului nr. 860/07.01.2022 emis de Biroul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Baia Mare, nu au fost identificate înregistăriri referitoare bunurile imobile care ar putea exista în 
proprietatea debitorului. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform ultimelor situații financiare anuale depuse la organul fiscal, la data de 31.12.2019 debitorul Dumart Invest 
SRL înregistrează următoarele active: 
- active imobilizate – 179.604 lei; 
- stocuri – 12.504 lei; 
- creanțe – 508.883 lei; 
- disponibilități bănești – 1.551.001 lei. 
Având în vedere faptul că, administratorul statutar nu a răspuns solicitărilor subscrisei, administratorul judiciar a 
comunicat Somația nr. 1075/14.03.2022 către administratorul Timiș M. la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR3985819475, prin care a solicitat: „Vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Dumart Invest SRL, 
în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. [...] Vă solicităm să prezentați 
administratorului judiciar, de urgență toate activele existente în averea debitorului Dumart Invest SRL. Vă solicităm 
comunicați administratorului judiciar următoarele documente financiar-contabile ale debitorului Dumar Invest SRL: 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2021 – decembrie 2021; 
- Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2021 – decembrie 2021; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2021 – decembrie 2021; 
- Extras REVISAL privind contractele individuale de muncă care nu au fost denunțate la data deschiderii procedurii 
generale de insolvență; 
- Fișa contului 4551 Acționari/asociați – conturi curente aferentă perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2021; 
- Fișa contului 4111 Clienți aferentă perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2021; 
- Fișa contului 461 Clienți aferentă perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2021; 
- Registrul imobilizărilor pentru perioada ianuarie 2019 – decembrie 2021; 
- Fișele partener pentru clienții ale căror creanțe nu au fost încasate și toate documentele justificative aferente (facturi 
fiscale, contracte, etc.); 
- Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Administratorul judiciar a comunicat către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș Adresa nr. 
1074/14.03.2022 prin care a solicitat comunicarea următoarelor înscrisuri: 
- Raportul de inspecție fiscală întocmit de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș prin Activitatea de 
Inspecție Fiscală cu privire la contribuabilul Dumart Invest SRL; 
- Situațiile financiare anuale încheiate depuse de societatea debitoare Dumart Invest SRL la organul fiscal pentru 
perioada 2018-2020; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei decembrie 2018-decembrie 2020 (în cazul în care acestea au fost depuse de 
societatea debitoare Dumart Invest SRL la organul fiscal); 
- Orice alte documente justificative prin care au fost stabilite obligațiile fiscale în valoare totală de 1.493.589 lei, 
datorate de societatea debitoare Dumart Invest SRL la bugetul general consolidat al statului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Administratorul judiciar va proceda la analiza detaliată a înscrisurilor comunicate de către Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Maramureș, respectiv va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului Timiș M. 
formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014 către Tribunalul Maramureș. 
3. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere următoarele: 
• debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi de a propune un plan de reorganizare în vederea reorganizării 
activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
• debitorul nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1), contrar disp. art. 74 din Legea nr. 
85/2014; 
• 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 creanţe întocmit împotriva averii debitorului Dumart Invest SRL nr. 5767/28.12.2021 a fost 
publicat în BPI nr. 21997/29.12.2021; 
• 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 Dumart Invest SRL. 
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• Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea Dumart Invest 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 Dumart 
Invest SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014. 
4. 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 17.60 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00011415 28.12.2021 8.80 lei Comunicare notificare către administratorul statutar Timis M. 
2 C. N. Poșta Română S.A. DIV00002055 15.03.2022 8.80 lei Comunicare somație către administratorul statutar Timis M. 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 

17.60 lei 
 

5. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 21.12.2021 pronunțată de Tribunalul Maramureș, 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1287/100/2020*, onorariul administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 320 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 
1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 21.12.2021-21.04.2022 este în valoare totală de 1.523,20 lei 
(inclusiv TVA), calculat astfel: 320 lei (exclusiv TVA) * 4 luni – neachitat. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment în procedura generală a 
debitorului Dumart Invest SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea 
unui nou termen în vederea identificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor administratorului 
judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


