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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 2303 Data emiterii: 03.06.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Ion Goloiu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: Duniag Instal SRL, cod de identificare fiscală: 18145640; Sediul social: Moreni, str. Neptun, camera 2, 
bloc K, parter, ap. 4, jud. Dâmbovița; Număr de ordine în registrul comerţului J15/598/2008. 
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 lichidator judiciar al debitorului SC Duniag Instal SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 10.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 
de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Duniag Instal SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Duniag Instal SRL 

Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Ion Goloiu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Duniag Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Duniag Instal SRL nr. 1868/04.05.2022, pentru 
termenul de judecată din data de 11.05.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7781/05.05.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul subscrisei la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/06/Raport-de-activitate-Duniag-Instal-SRL-termen-fond-11.05.2022.pdf. 
2. Referitor la dosarul nr. 2566/120/2020/a1 
Prin Sentința civilă nr. 300/2021 din data de 17.12.2021 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2566/120/2020/a1 s-a dispus: „Admite contestația formulată de 
contestatoarea Conpet S.A. Dispune înscrierea contestatoarei-creditoare în tabelul definitiv actualizat III al creanțelor și 
cu suma de 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă declarației de creanță. Obligă lichidatorul judiciar să 
plătească contestatoarei-creditoare suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru). 
Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Dâmboviţa”. 
Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinţei nr. 300/2021 din data de 17.12.2021 pronunţată de Tribunalul 
Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020/a1, solicitând, în 
mod respectuos, Onoratei Instanțe ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să dispuneţi admiterea apelului si schimbarea în 
totalitate a hotărârii atacate în sensul: 
- Respingerii obligației stabilite de către judecătorul-sindic în sarcina lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
de a achita cheltuielile de judecată, ca fiind inadmisibilă; 
- Respingerii Contestației formulată de Conpet SA împotriva Tabelului definitiv actualizat III de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL nr. 4508/04.11.2021 publicat în BPI nr. 18772/05.11.2021, ca fiind 
inadmisibilă și neîntemeiată. 
Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 11.05.2022.  
Prin Decizia civila nr. 191/2022 din data de 11.05.2022 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secţia a II-a civilă, s-a 
dispus: „Admite apelul. Schimba sentinta si pe fond respinge contestaţia ca neintemeiata. Respinge cererea de obligare 
a debitoarei la plata cheltuielilor de judecată. Definitiva”. 
3. Referitor la achitarea pasivului societății debitoare 
Conform Tabelului definitiv actualizat IV de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL nr. 
270/19.01.2022 publicat în BPI nr. 1102/20.01.2022, creanțele înscrise la masa credală a debitorului Duniag Instal SRL, 
neachitate sunt: 
• creanța creditorului Cartrans Preda SRL în valoare de 6.223,88 lei; 
• creanța creditorului Conpet SA în valoare totală de 866,12 lei. 
Administratorul special a manifestat intenția de achitare a pasivului societății debitoare și de închidere a procedurii 
simplificate a insolvenței, efectuând următoarele viramente de disponibilități bănești în contul unic de insolvență al 
debitorului Duniag Instal SRL: 
- în data de 20.10.2021 a fost încasată suma de 1.448 lei; 
- în data de 20.10.2021 a fost încasată suma de 357 lei; 
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- în data de 31.03.2022 a fost încasată suma de 10.016,78 lei; 
- în data de 14.04.2022 a fost încasată suma de 1.633,10 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la plata creanțelor înscrise în Tabelul definitiv actualizat IV de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL nr. 270/19.01.2022 publicat în BPI nr. 1102/20.01.2022 și a cheltuielilor 
de procedură restante, astfel: 
- creanța creditorului Cartrans Preda SRL în valoare de 6.223,88 lei, achitată conform OP nr. 4/14.04.2022; 
- creanța creditorului Conpet SA în valoare totală de 866,12 lei, achitată conform OP nr. 3/14.04.2022; 
- onorariul expertului evaluator Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator desemnat de către judecătorul-sindic prin Încheierea 
de ședință din data de 14.01.2022 – 550,00 lei, achitat conform OP nr. 2/14.04.2022; 
- cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (conform art. 119 alin. (4) din Statutul privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 29.09.2007 – se aplică asupra tuturor sumelor 
încasate în contul unic de insolvență al debitorului) – 269,10 lei, achitate conform OP nr. 1/14.04.2022; 
 Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aferent perioadei 10.02.2021 – 10.04.2022 este în valoare 
de 5.018,00 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 14 luni, achitat integral conform OP nr. 
5/14.04.2022; 
- Restituire sume avansate de către lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. pentru plata 
cheltuielilor de procedură – 177,78 lei, conform OP nr. 6/14.04.2022 
- comisioane bancare generate de distribuire sumelor către creditori și plata cheltuielilor – 100,00 lei.  
4. Referitor la disp. art. 64 lit. f), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În data de 28.04.2022 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de admitere a creanței nr. 24 / 96716/18.04.2022 
formulată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) înființată prin 
reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. (C.N.A.D.N.R. S.A.) 
conform dispozițiilor O.U.G. NR. 55/2016 - prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, reprezentată legal 
prin Director General Regional ing. Șomode Cătălin, cu sediul în București, b-dul luliu Maniu, nr. 401 A, sector 6, și 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/552/2004, Codul Unic de înregistrare 16054368, 
prin care a solicitat înscrierea la masa credală a debitorului Duniag Instal SRL cu suma totală de 2950,78 lei. 
Urmare procedurii de verificare, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței solicitate de Compania Națională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) în Tabelul definitiv actualizat V de creanțe întocmit 
împotriva debitorului Duniag Instal SRL, în valoare de 2.950,78 lei cu ordinea de prioritate prevăzute de art. 161 pct. 9 
din Legea nr. 85/2014. 
Tabelul definitiv actualizat V de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Duniag Instal SRL nr. 1866/04.02.2022 a 
fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7765/05.05.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Tabel-definitiv-actualizat-V-de-creante-intocmit-
impotriva-averii-debitorului-Duniag-Instal-SRL.pdf. 
5. Sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate de 
insolvență sunt în valoare de 197,78 lei, recuperate, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
685882 02.04.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

2 
Agentia Nationala de 

Cadastru si Publicitate 
Imobiliara 

ANCPI 
1878694 

23.09.2021 20.00 lei solicitare extras de carte funciară privind bunul imobil 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008763 01.10.2021 8.20 lei 
comunicare somație către clientul Duniag Excavații referitor 

achitare debit restant 

4 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008762 01.10.2021 8.20 lei 
comunicare cerere către AJFP Dâmbovița privind identificare 
disponibilități bănești în conturile de trezorerie ale debitorului 

5 SC Olimpiq Media SRL  PBL 27876 07.10.2021 38.98 lei 
publicare anunț privind selecție oferte de servicii de evaluare bun 

imobil în ziarul Național din data de 07.10.2021 

6 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008957 07.10.2021 49.20 lei 
comunicare notificări privind deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței și privind incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea 

nr. 85/2014 către creditori 

7 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008958 07.10.2021 8.20 lei 
comunicare somație către administratorul Dumitru-Nică Gh. cu 

privire la obligația predării bunurilor și a arhivei contabile  

8 C. N. Poșta Română S.A. DIV00047648 27.11.2021 45,00 lei 
Comunicare întâmpinare către Tribunalul Dâmbovița, 

contestatorul Conpet SA și debitorul Duniag Instal SRL 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
197,78 

lei  
6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii de ședință din data de 10.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020, onorariul lichidatorului judiciar constă din: un 
onorariu lunar de 300 lei (exclusiv TVA) și onorariu de succes de 2% din sumele distribuite creditorilor (exclusiv 
TVA). 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aferent perioadei 10.02.2021 – 10.04.2022 este în valoare 
de 4.998,00 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 14 luni, achitat integral. 
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De asemenea, onorariul lichidatorului judiciar provizoriu și cheltuieli procedurale avansate de Cabinetul Individual de 
Insolvență Pantelin Marian sunt în sumă de 3.728,27 lei, pentru perioada 07.04.2020 – 10.02.2021, reprezentând: 
- 1.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada anterioară deschiderii procedurii 
insolvenței, 07.04.2020 – 05.08.2020 (lichidator desemnat de ONRC Dâmbovița, dosar nr. 10670/06.04.2020, conform 
Rezoluției nr. 3422 din data de 07.04.2020); 
- 2.000 lei + TVA reprezentând onorariu lichidator judiciar pentru perioada 05.08.2020 – 10.02.2021 (lichidator judiciar 
desemnat conform Încheierii de ședință din data de 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul nr. 
2566/120/2020 privind debitorul Duniag Instal SRL); 
- 158,27 lei – cheltuieli procedurale (taxe poștale, anunțuri publicitare) – suma de 3.728,27 lei achitată integral de către 
administratorul statutar prin numita Banu O. R. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea achitării de către administratorul special a pasivului actualizat, rămas neachitat (creanța creditorului Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R. S.A.), având în vedere intenția manifestată de 
către acesta, respectiv întocmirea de către lichidatorul judiciar a raportului cu propunere de închidere a procedurii 
simplificate a insolvenței conform disp. art. 176 lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


