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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1813 Data emiterii: 02.05.2022 
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. 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 administrator 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 lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și 
justificarea cheltuielilor efectuate în procedura de faliment, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul Midnight Production SRL-D, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și 

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura de faliment,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Midnight Production SRL-D 

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-D 
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 Midnight Production SRL nr. 888/02.03.2022, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 17.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
3832/02.03.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-fond-17.03.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014 
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. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din 
Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în procedura generală de faliment a societății debitoare Midnight Production 
SRL-D, cu sediul social în Bacău, str. Călugăreni, nr. 11, sc. E, ap. 10, jud. Bacău, având CUI 37707796, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/943/2017. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Midnight Production SRL-D, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
3. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a 
comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Midnight Production SRL-D la sediul social din Bacău, str. Călugăreni, nr. 11, sc. E, ap. 10, 
jud. Bacău, notificarea privind intrarea în faliment nr. 1482/07.04.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire;  
- a comunicat asociatului și administratorului dl. Craioveanu A., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului Midnight Production SRL-D nr. 1483/07.04.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire;  
- a comunicat asociatului și administratorului dl. Pandele I. C., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului Midnight Production SRL-D nr. 1484/07.04.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire. 
Prin notificările nr. 1482/07.04.2022, nr. 1483/07.04.2022 și nr. 1484/07.04.2022, lichidatorul judiciar a solicitat: 
„Termenul maxim de predare a gestiunii de la debitoarea Midnight Production SRL-D prin administratori Craioveanu 
A. și Pandele I. C. către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și listei actelor și 
operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență, este de 5 zile de la primirea prezentei 
notificări. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Midnight Production SRL-D prevăzută de art. 151 și 
urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 27.04.2022, la ora 12:00. [...] Vă solicităm, să ne comunicați, cât de 
curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
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• 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. 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Midnight Production SRL-D 
fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept.”.  
Având în vedere faptul că, debitorul Midnight Production SRL-D prin administratorii statutari nu au depus la dosarul 
cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor 
prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat 
notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Midnight Production SRL-D prin prin e-mail către următorii 
creditori:  

Destinatar Adresa 
Notificare nr. 

Municipiul Bacău Calea Mărășești, nr.6, Bacău 1517/08.04.2022 

Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bacău 

Strada Dumbrava Roșie, nr.1-3, Localitatea Bacău, Județul Bacău, cod poștal 
600045 

1533/11.04.2022 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Midnight Production SRL-D nr. 1480/07.04.2022 a fost publicată 
în BPI nr. 6436/12.04.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-in-procedura-generala.pdf, precum şi în ziarul Național 
din data de 13.04.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bacău notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Midnight 
Production SRL-D nr. 1665/20.04.2022 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorii statutari cu privire la efectuarea inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 27.04.2022, la ora 12:00, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1735/27.04.2022, Lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Midnight Production SRL-D, având în vedere faptul că, administratorii 
Craioveanu A. și Pandele I. C. nu s-au prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv 
nu au prezentat bunurile din averea debitorului Midnight Production SRL-D.  
Menționăm faptul că, 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 provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Axinte Gabriel: (dovezi depuse la dosarul cauzei)  
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 
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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 

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 

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 – identificat, predat lichidatorului judiciar; 
- autoturism Volkswagen Amarok 2HS2, serie sasiu WV1ZZZ2HZEH014123, sene CIV K161291 an fabricație 2014. 
nr Inmatnc BC-03-WMP - neidentificat; 
- autoturism Jeep Grand Cherokee WK. serie sasiu 1J4RR6GM0BC689994, serie CiV L600766, an fabricație 2011. nr 
Inmatric BC-08-AMC – identificat, predat lichidatorului judiciar; 
- autoturism Dacia Logan SD serie sasiu UU14SDA4450977028. serie CIV K145694. an fabricație 2014. nr Inmatnc. 
BC-20-WMP - neidentificat. 
Conform Adresei nr. 50.440/11.04.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău, autovehiculul BC 20 WMP a fost 
transcris la data de 12.05.2021 pe raza mun. București, iar autovehiculul BC 03 WMP a fost transcris la data de 
31.03.2021 pe razajud. Bihor.  
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5. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Midnight Production SRL 
pentru data de 15.04.2022, ora 08:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(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 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. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din data de 15.04.2022, ora 08:00 
a fost publicat în BPI nr. 6192/07.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-15.04.2022-
si-21.04.2022-ora-08.00.pdf. 
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, nr. 1472/07.04.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
6242/08.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-de-activitate-cu-privire-la-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-din-data-de-15.04.2022-
si-21.04.2022-ora-08.00.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1611/15.04.2022, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Midnight Production SRL-D din data de 15.04.2022, ora 08:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite 
condițiile instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din data de 15.04.2022, ora 08:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1611/15.04.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din 
data de 15.04.2022, ora 08:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6915/19.04.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-15.04.2022-ora-08.00.pdf.  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 15.04.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 21.04.2022, la ora 08:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Conform Procesului-verbal nr. 1674/21.04.2022, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Midnight Production SRL-D din data de 21.04.2022, ora 08:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite 
condițiile instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din data de 21.04.2022, ora 08:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1674/21.04.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din 
data de 21.04.2022, ora 08:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7101/21.04.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-21.04.2022-ora-08.00.pdf.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Midnight Production SRL 
pentru data de 20.04.2022, ora 08:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic 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. 
(2). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul lunar de 248 lei, 
exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor.”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 20.04.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D va fi reconvocată în data de 27.04.2022, ora 
08:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Midnight Production SRL din data de 20.04.2022, ora 08:00 – 
parte integrantă a Notificării privind intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului Midnight Production 
SRL-D nr. 1480/07.04.2022 a fost publicat în BPI nr. 6436/12.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-
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ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-in-procedura-
generala.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 1653/20.04.2022, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Midnight Production SRL-D din data de 20.04.2022, ora 08:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite 
condițiile instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din data de 20.04.2022, ora 08:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1653/20.04.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din 
data de 20.04.2022, ora 08:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7035/20.04.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-20.04.2022-ora-08.00.pdf.  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 20.04.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D a fost reconvocată în data de 27.04.2022, ora 
08:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Conform Procesului-verbal nr. 1730/27.04.2022, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Midnight Production SRL-D din data de 27.04.2022, ora 08:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite 
condițiile instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință a constatat că Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din data de 27.04.2022, ora 08:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1730/27.04.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din 
data de 27.04.2022, ora 08:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7227/27.04.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-27.04.2022-ora-08.00.pdf.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale Creditorilor debitorului Midnight Production SRL 
pentru data de 04.05.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic 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. 
(2). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul lunar de 248 lei, 
exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor. 
(3). Prezentarea rezultatelor inventarierii bunurilor existente în averea debitorului Midnight Production SRL-D. 
(4). 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 cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 04.05.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 11.05.2022, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din data de 04.05.2022, ora 09:00 
a fost publicat în BPI nr. 7225/27.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-04.05.2022-si-
11.05.2022-ora-09.00.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Midnight Production 
SRL-D din data de 04.05.2022, ora 09:00, nr. 1739/27.04.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
7231/27.04.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-de-activitate-cu-privire-la-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-din-data-de-04.05.2022-
si-11.05.2022-ora-09.00.pdf. 
6. Referitor la disp. art. 117 și art. 118 din Legea nr. 85/2014 
Urmare solicitărilor administratorului judiciar, au fost comunicate următoarele înscrisuri referitoare la bunurile mobile 
din averea debitorului Midnight Production SRL-D, înregistrate în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Bacău 
prin Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, conform adresei nr. 132357/26.04.2022: 
Conform Contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport încheiat în data de 17.12.2019, societatea 
Midnight Production SRL-D a achiziționat de la administratorul Pandele I. C. bunul mobil – Autoturism categorie M1, 
marca Dacia Logan SD 4SDA44 4SDA4, serie șasiu UU14SDA4450977028, an fabricație 2014, serie motor R176808, 
nr. înmatriculare BC20WMP, caroserie AA berlină, capacitate cilindrică 1461 cmc, la prețul de 24.000 lei.  
Conform facturii fiscale seria MP nr. 0123 din data de 21.12.2020 emisă de societatea Midnight Production SRL-D, 
Midnight Production SRL-D în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Neagu M. în calitate de 
cumpărător, bunul mobil din averea Midnight Production SRL-D – Autoturism categorie M1, marca Dacia Logan SD 
4SDA44 4SDA4, serie șasiu UU14SDA4450977028, an fabricație 2014, serie motor R176808, nr. înmatriculare 
BC20WMP, caroserie AA berlină, la prețul de 420,17 LEI (exclusiv TVA), respectiv 500,00 LEI (inclusiv TVA).  
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Conform Adresei nr. 50.440/11.04.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău, autovehiculul cu numărul de 
înmatriculare BC 20 WMP a fost transcris la data de 12.05.2021 pe raza mun. București, pe numele pârâtei Neagu M.. 
Lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul Bacău acțiune în anulare acte frauduloase formulată împotriva 
debitoarei pârâte Midnight Production SRL-D prin administratorii statutari și pârâta Neagu M., în temeiul art. 117 alin. 
(2) lit. c) şi g) și art. 118 din Legea 85/2014, prin care a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunța 
să dispună: 
- Anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către Midnight Production SRL-D către Neagu M. prin 
intermediul Facturii fiscale seria MP nr. 0123 din data de 21.12.2020, prin intermediul căreia Midnight Production 
SRL-D în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Neagu M. în calitate de cumpărător, bunul mobil din 
averea Midnight Production SRL-D – Autoturism categorie M1, marca Dacia Logan SD 4SDA44 4SDA4, serie șasiu 
UU14SDA4450977028, an fabricație 2014, serie motor R176808, nr. înmatriculare BC20WMP, caroserie AA berlină; 
- Repunerea părților în situația anterioară încheierii Facturii fiscale seria MP nr. 0123 din data de 21.12.2020, în sensul 
obligării pârâtei Neagu M. la restituirea bunului mobil transferat fraudulos - Autoturism categorie M1, marca Dacia 
Logan SD 4SDA44 4SDA4, serie șasiu UU14SDA4450977028, an fabricație 2014, serie motor R176808, nr. 
înmatriculare BC20WMP, caroserie AA berlină, către societatea debitoare Midnight Production SRL-D; 
- În subsidiar: În ipoteza în care acest bun nu mai există, solicităm obligarea pârâtei Neagu M. la restituirea către 
debitorul Midnight Production SRL-D a contravalorii bunului mobil transferat de la data transferului patrimonial 
efectuat – 21.12.2020 şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului 
patrimonial fraudulos; 
- Obligarea pârâtei Neagu M. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului demers judiciar.  
De asemenea, conform facturii fiscale nr. 3719 din data de 14.06.2019 emisă de societatea Arons Invest SRL, societatea 
Midnight Production SRL-D a achiziționat de la societatea Arons Invest SRL bunul mobil – Autoutilitară marca 
Volkswagen Amarok, serie șasiu WV1ZZZ2HZEH014123, la prețul de 13.000 EURO (exclusiv TVA), respectiv 
15.470 EURO (inclusiv TVA), echivalent a 73.869,25 lei inclusiv TVA, respectiv 62.075,00 LEI exclusiv TVA (la 
cursul BNR de 4,775 lei/euro din data de 14.06.2019).  
Conform facturii fiscale seria MP nr. 0122 din data de 15.07.2020 emisă de societatea Midnight Production SRL-D, 
Midnight Production SRL-D în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Gherle A. în calitate de 
cumpărător, bunul mobil din averea Midnight Production SRL-D – Autoutilitară, categorie N1G, marca Volkswagen 
Amarok 2HS2 AA8AA8CM003282NCR7MJDCCSHAX1V2A, serie șasiu WV1ZZZ2HZEH014123, serie motor 
079094, an fabricație 2014, caroserie BE Camioneta Pick-up, nr. înmatriculare BC03WMP, la prețul de 2.046,22 LEI 
(exclusiv TVA), respectiv 2.435,00 LEI (inclusiv TVA).  
Conform Adresei nr. 50.440/11.04.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Bacău, autovehiculul cu numărul de 
înmatriculare BC 03 WMP a fost transcris la data de 31.03.2021 pe raza jud. Bihor, pe numele pârâtei Gherle A.. 
Lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul Bacău acțiune în anulare acte frauduloase formulată împotriva 
debitoarei pârâte Midnight Production SRL-D prin administratorii statutari și pârâta Gherle A., în temeiul art. 117 alin. 
(2) lit. c) şi g) și art. 118 din Legea 85/2014, prin care a solicitat Onoratului Tribunal ca prin hotărârea ce o va pronunța 
să dispună: 
- Anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către Midnight Production SRL-D către Gherle A. prin 
intermediul Facturii fiscale seria MP nr. 0122 din data de 15.07.2020, prin intermediul căreia Midnight Production 
SRL-D în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Gherle A. în calitate de cumpărător, bunul mobil din 
averea Midnight Production SRL-D – Autoutilitară, categorie N1G, marca Volkswagen Amarok 2HS2 
AA8AA8CM003282NCR7MJDCCSHAX1V2A, serie șasiu WV1ZZZ2HZEH014123, serie motor 079094, an 
fabricație 2014, caroserie BE Camioneta Pick-up, nr. înmatriculare BC03WMP; 
- Repunerea părților în situația anterioară încheierii Facturii fiscale seria MP nr. 0122 din data de 15.07.2020, în sensul 
obligării pârâtei Gherle A. la restituirea bunului mobil transferat fraudulos - Autoutilitară, categorie N1G, marca 
Volkswagen Amarok 2HS2 AA8AA8CM003282NCR7MJDCCSHAX1V2A, serie șasiu WV1ZZZ2HZEH014123, 
serie motor 079094, an fabricație 2014, caroserie BE Camioneta Pick-up, nr. înmatriculare BC03WMP, către societatea 
debitoare Midnight Production SRL-D; 
- În subsidiar: În ipoteza în care acest bun nu mai există, solicităm obligarea pârâtei Gherle A. la restituirea către 
debitorul Midnight Production SRL-D a contravalorii bunului mobil transferat de la data transferului patrimonial 
efectuat – 15.07.2020 şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului 
patrimonial fraudulos; 
- Obligarea pârâtei Gherle A. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului demers judiciar.  
7. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 118.19 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma Observații 

1 
Olimpiq Media SRL PBL 31102 13.04.2022 50.69 lei Publicare notificare privind intrarea în faliment în ziarul 

Național 
2 Oficiul Național al RC22/D0116791 05.04.2022 20.00 lei Solicitare informații debitor – certificat constatator 
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Registrului Comerțului pentru deschidere cont unic de insolvență 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002858 13.04.2022 35.20 lei 

Comunicare notificări privind intrarea în faliment către 
debitor, administratori și creditori 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00003201 02.05.2022 12.30 lei 

Comunicare acțiuni anulare vânzări frauduloase către 
Tribunalul Bacau 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de  procedură 
118.19 lei 

 
8. Referitor la onorariul administratorului/lichidatorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. 30/17.12.2021, publicat în BPI nr. 21272/15.12.2021, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Midnight Production SRL-D din data de 17.12.2021 a hotărât: „In ce privește punctul unu, pe ordinea de zi, 
confirmam administratorul judiciar desemnat în cadrul selecției de oferte conform OPANAF nr. 1443/2019, respectiv 
practicianul în insolventa - Consultant Insolventa SPRL, cu onorariu de 248 lei/luna si 1% onorariu de succes.”. 
Prin Încheierea de ședință din data de 20.01.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021, a fost confirmat în calitate de administrator judiciar al debitorului 
Midnight Production SRL-D practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
Onorariul administratorului/lichidatorului judiciar pentru perioada 20.01.2022-20.05.2022 este în valoare totală de 
1.180,48 lei (inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 248 lei (exclusiv TVA) * 4 luni. 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea evaluării și valorificării bunurilor din averea debitorului 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.  
 
 
 
 
 
 
 


