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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 2022 Data emiterii: 13.05.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Marian Lilea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: Rulff Conterus SRL, cod de identificare fiscală: RO 38583734; Sediul social: Municipiul Moreni, str. 
Eroilor, nr. 31, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/1600/2017. 
3.2. Administrator special: Rusu Gh. C.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Rulff Conterus SRL nr. 
2225/16.04.2021 publicat în BPI nr. 6905/19.04.2021 și creditorii ale căror creanțe s-au născut după data deschiderii 
procedurii generale de insolvență. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Rulff Conterus SRL, conform 
Sentinței nr. 214/2021 din data de 16.09.2021 pronunţată de Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 6927/120/2020, în temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Rulff Conterus SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe  

privind debitorul Rulff Conterus SRL 

Număr dosar 6927/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
Judecător-sindic: Marian Lilea 
Temei juridic: art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Rulff Conterus SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere bun  Sumă (lei) TVA colectată 

1  - 0.00 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri imobile și mobile 0.00 lei 0.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 
- Creanțe încasate în procedura de faliment 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe 
Creanță 

principală 
(lei) 

Dobânda legală 
penalizatoare 

(lei) 
Observații 

1 
Recuperare creanță de la 
clientul Domotex SRL 

3,932.45 lei 441.77 lei 

Umare demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar a fost 
recuperată creanța în valoare de 3.932,45 lei de la clientul Domotex SRL 

și încasată dobânda legală penalizatoare în valoare de 441.77 lei, 
calculată până la data plății efective a debitului restant. 

2 
Recuperare creanță de la 
clientul Egnatia Rom SRL 

800.00 lei 96.14 lei 

Umare demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar a fost 
recuperată creanța în valoare de 800.00 lei de la clientul Egnatia Rom 
SRL și încasată dobânda legală penalizatoare în valoare de 96.14 lei, 

calculată până la data plății efective a debitului restant. 

3 
Recuperare creanță de la 
clientul Maristar Com 
SRL 

4,836.37 lei 467.98 lei 

Umare demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar a fost 
recuperată creanța în valoare de 4.836,37 lei de la clientul Maristar Com 
SRL și încasată dobânda legală penalizatoare în valoare de 467,98 lei, 

calculată până la data plății efective a debitului restant. 

  
Total sume obţinute din 

încasarea de creanţe 
9,568.82 lei 1,005.89 lei   

 
  Sumă (lei) TVA colectată 

Sume încasate din lichidare de bunuri mobile şi 
recuperare de creanţe 

10,574.71 lei 0.00 lei 

- Creanțe încasate în perioada de observație 
Încasări înregistrate în perioada de observație Sumă (lei) 

Încasare creanță de la clientul Domotex SRL în data de 25.01.2021 (conform facturilor fiscale: seria DB nr. 330/20.01.2021 - 
sumă achitată 28.65 lei; seria DB nr. 329/20.01.2021 - sumă achitată 3.641.40 lei; seria DB nr. 328/11.01.2021 - sumă achitată 
1.439.05 lei; seria DB nr. 327/11.01.2021 - sumă achitată 4.890.90 lei) 

10,000.00 lei 

Încasare creanță de la clientul Domotex SRL în data de 12.03.2021 (conform facturii fiscale seria DB nr. 330/20.01.2021 - 
sumă achitată 4000 lei) 

4,000.00 lei 

Total sume recuperate în perioada de observație din creanțele anterioare deschiderii procedurii 14,000.00 lei 

3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
- Mențiuni privind retribuţia administratorului/lichidatorului judiciar: 



2 
 
 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie  Sumă (lei) 
Onorariu 
aprobat 

Perioada 

1 

Onorariul fix al administratorului judiciar provizoriu Cabinet Individual de 
Insolvență Cușai Karin Monica în valoare de 2.500 lei, stabilit prin Încheierea de 
ședință din data de 13.05.2021 pronunțată în dosarul nr. 6927/120/2020 de 
Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

2,500.00 lei 2500 lei 
21.01.2021-
13.05.2021 

2 

Onorariul fix al administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în valoare 
de 300 lei/lunar + TVA, stabilit prin Încheierea de ședință din data de 13.05.2021 
pronunțată în dosarul nr. 6927/120/2020 de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

1,451.80 lei 
300 lei + 
TVA/lună 

13.05.2021-
15.09.2021 

3 
Onorariul fix al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în valoare de 
300 lei/lunar + TVA, conform hotărârii Adunării Generale Creditorilor debitorului 
Rulff Conterus SRL din data de 15.10.2021 

2,856.00 lei 
300 lei + 
TVA/lună 

16.09.2021-
16.05.2022 

  Total retribuţie administrator/lichidator judiciar 6,807.80 lei   

- Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli Sumă (lei) 
TVA 

deductibilă 
Obligaţii 
achitate 

Creditare societate 
(sume avansate de 
lichidator judiciar) 

Obligaţii de 
plată 

restante 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din 
Legea nr. 85/2014, calculată conform art. 119 
alin. (4) din Statutul privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă 
din 29.09.2007) 211.49 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 211.49 lei 

2 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din 
Legea nr. 85/2014, calculată conform art. 119 
alin. (2) lit. b) din Statutul privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă 
din 29.09.2007) 280.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 280.00 lei 

3 
Cheltuieli cu comisioanele bancare (pentru 
perioada octombrie 2020 - decembrie 2021) 56.00 lei 0.00 lei 56.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

4 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar  64.05 lei 10.23 lei 64.05 lei 0.00 lei 0.00 lei 

5 

Cheltuieli furnizare informații ORC (depunere 
specimen de semnătură asupra contului unic de 
insolvență) - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 20.00 lei 3.19 lei 0.00 lei 20.00 lei 0.00 lei 

6 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 223.70 lei 31.42 lei 0.00 lei 223.70 lei 0.00 lei 

 
Total cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din 

Legea nr. 85/2014 855.24 lei 
44.84 lei 

120.05 lei 243.70 lei 491.49 lei 

 
din care sume avansate de lichidatorul judiciar 

prin asociat coordonator ec. Popescu G. 243.70 lei     
 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0193485 
25.06.2021 20.00 lei 

furnizare informații debitor – Adresa-Furnizare informații 
nr. 477993/25.06.2021 

2 C.N. Poșta Română S.A. DIV00005913 25.06.2021 8.20 lei comunicare somație către administratorul Rusu Gh. C. 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00007985 15.09.2021 8.20 lei 
comunicare somație către Roco Rusu Son SRL privind 

achitare debit restant 

4 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008276 23.09.2021 8.20 lei 
comunicare notificării privind intrarea în faliment a 

debitorului către Rulff Conterus SRL 

5 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008277 23.09.2021 8.20 lei 
comunicare notificării privind intrarea în faliment a 

debitorului către Rusu Gh. C. 

6 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008765 01.10.2021 8.20 lei 
comunicare notificării privind intrarea în faliment a 

debitorului către Group Abi Consult SRL 

7 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008764 01.10.2021 8.20 lei 
comunicare notificării privind intrarea în faliment a 

debitorului către AJFP Dâmbovița 

8 C. N. Poșta Română S.A. 
CNPRCOMaaa 

4034367 
04.10.2021 139.40 lei 

comunicare notificării privind intrarea în faliment a 
debitorului către creditori, conform borderou 

9 C. N. Poșta Română S.A. DIV00047665 29.11.2021 8.20 lei 
Comunicare notificare privind respingere creanță către 

Group Abi Consult SRL 

10 C. N. Poșta Română S.A. DIV00001922 10.03.2022 14.60 lei 
comunicare cerere de antrenare a răspunderii 
administratorului către Tribunalul Dâmbovița 

11 C. N. Poșta Română S.A. DIV00002572 04.04.2022 12.30 lei 
comunicare cerere de chemare în judecată a clientului 

Domotex SRL către Judecătoria Ploiești 

12 Olimpiq Media SRL PBL 27803 04.10.2021 64.05 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului în ziarul Național 

 
Total sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
307.75 lei 

 
- Mențiuni privind taxele și impozitele, conform disp art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Mențiuni cu privire la TVA 

TVA colectată  0.00 lei 



3 
 
 

TVA deductibilă (anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA din 09.03.2022) 44.84 lei 

TVA de plată 0.00 lei 

 
Mențiuni cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat (cota de impozitare de 3% - 0 
salariați, aplicată la veniturile reprezentând dobânda legală penalizatoare) 

30.18 lei 

- Mențiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, previzionate: 
Mențiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii Sumă (lei) 

Cheltuieli cu onorariul lichidatorului judiciar (perioada 12 luni) 4,284.00 lei 

Cheltuieli poștale 100.00 lei 
Cheltuieli servicii avocațiale, onorarii experți privind dosarul nr. 6927/120/2020/a1, cheltuieli de 
executare privind dosarul nr. 1857/315/2022 

2,000.00 lei 

Cheltuieli cu comisoane bancare, cheltuieli poștale, etc. 200.00 lei 

Total cheltuieli previzionate 6,584.00 lei 

4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit creditorilor, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014: 
Sold inițial cont unic de insolvență (Soldul contului unic de insolvență cod IBAN 

RO32BTRLRONCRT0470920501 deschis la Banca Transilvania SA, la data de 01.09.2021) 
397.74 lei 

Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire, conform disp. art. 160 alin. (2) lit. a) din Legea 
nr. 85/2014 (Soldul contului unic de insolvență cod IBAN RO32BTRLRONCRT0470920501 deschis 

la Banca Transilvania SA, la data de 30.04.2022) 
10,857.40 lei 

Cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca urmare a păstrării 
în conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente în averea 

debitorului, conform disp. art. 160 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
0.00 lei 

Încasările efectuate de către lichidatorul judiciar din valorificarea bunurilor și din recuperarea 
creanțelor, conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, din care: 

10,574.71 lei 

Total cheltuieli, conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 14,277.22 lei 
Total cheltuieli, conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, neachitate 14,157.17 lei 

Sume de distribuit creditorilor conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014 0.00 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


