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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 
Nr.: 2301 Din data de 03.06.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 20/115/2020; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic Deteșan Daniela. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul 
arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: Gălescu Mitra Mirela Întreprindere Individuală, cod de identificare fiscală: 27156703; Sediul social: Sat 
Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului F11/310/2010. 
3.2. Administrator special: Gălescu M.M.. 
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 Gălescu Mitra Mirela 
Întreprindere Individuală, conform Sentinţei civile nr. 129/JS din data de 10.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 
20/115/2020 de către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul 
art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată a falimentului, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul 
Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, 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 a 

falimentului, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014   
privind debitorul Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală 

Număr dosar 20/115/2020; Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic Deteșan Daniela 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Gălescu Mitra Mirela Întreprindere Individuală 
I. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală nr. 1860/04.05.2022, 
pentru termenul de judecată din data de 19.05.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7713/04.05.2022 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul subscrisei la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-de-activitate-Galescu-Mitra-Mirela-I.I.-termen-fond-19.05.2022.pdf.  
II. Referitor la valorificarea bunurilor din averea debitorului 
Lichidatorul judiciar a continuat organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunului imobil situat în com. 
Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și a bunurilor mobile la prețul de 
75% din valoarea de piață: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, 
înscris în CF nr. 30470 Teregova, și a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală la prețul 

de 75% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.romimo.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  

• trimisă spre afișare la avizierul 
Primăriei Municipiului Reșița și la 

avizierul Primăria Comunei 
Teregova 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

hotărâre AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 

nr. 

1 
08.04.2022  
ora 10:00 

75% 
1493/08.04.2022 

- - 4 la 75% - - 

2 
14.04.2022  
ora 10:00 

75% 
1589/14.04.2022  

- - 3 la 75% - - 

3 
21.04.2022  
ora 10:00 

75% 
1678/21.04.2022  

- - 2 la 75% - - 

4 
29.04.2022  
ora 10:00 

75% 
1793/29.04.2022  

 
- - 1 la 75% - - 

5 
06.05.2022  
ora 10:00 

75% 
1897/06.05.2022 

- - 0 la 75% - - 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gălescu Mitra-Mirela 
Întreprindere Individuală pentru data de 13.05.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării în bloc a bunului imobil situat în com. 
Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și a bunurilor mobile aflate în 
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proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, la prețul de 75% din valoarea de piață stabilită 
prin raportul de evaluare. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării în bloc a bunului imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, 
nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei 
Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, la prețul de 65% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 
13.05.2022, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 20.05.2022, la ora 09:00 la sediul procesual 
al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală din data de 
13.05.2022, ora 09:00 a fost publicat în BPI nr. 7961/09.05.2022 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-
13.05.2022-si-20.05.2022-ora-09.00.pdf; 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gălescu Mitra-Mirela 
Întreprindere Individuală din data de 13.05.2022 ora 09:00, nr. 1910/06.05.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 7937/09.05.2022 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-ordinea-de-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-
13.05.2022-si-20.05.2022.pdf 
Conform Procesului-verbal nr. 2007/13.05.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Gălescu Mitra-Mirela 
Întreprindere Individuală întrunită în data de 13.05.2022, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 65,175% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală nr. 4395/23.12.2020 publicat în BPI nr. 
21941/24.12.2020 (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 situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării în 
bloc a bunului imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 
Teregova, și a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, la 
prețul de 75% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
2. Cu o majoritate de 42,153% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală nr. 4395/23.12.2020 publicat în BPI nr. 
21941/24.12.2020 (respectiv un procent de 64,677% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat 
voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării în bloc a bunului 
imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și a 
bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, la prețul de 65% din 
valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 13.05.2022, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 49 alin (2) lit. e) din Legea nr. 85/2014, fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 89,946% din totalul creanțelor înscrise 
în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Gălescu Mitra Mirela Întreprindere 
Individuală nr. 4395/23.12.2020 publicat în BPI nr. 21941/24.12.2020, lichidatorul judiciar anulează reconvocarea 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.05.2022, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 2007/13.05.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gălescu Mitra-Mirela 
Întreprindere Individuală din data de 13.05.2022, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
8364/16.05.2022 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-Galescu-Mitra-Mirela-I.I.-din-data-de-
13.05.2022-ora-09.00.pdf.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere 
Individuală din data de 13.05.2022, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice în 
vederea valorificării bunului imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 
30470 Teregova, și a bunurilor mobile la prețul de 65% din valoarea de piață: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, 
înscris în CF nr. 30470 Teregova, și a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală la prețul de 

65% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.romimo.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  

• trimisă spre 
afișare la 
avizierul 
Primăriei 

Municipiului 
Reșița și la 
avizierul 
Primăria 
Comunei 
Teregova 

• publicat în 
ziarul de largă 

circulație 
Național din 

data de 
16.05.2022 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-
primire 
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hotărâre AGC nr. 

1 
23.05.2022  
ora 11:00 

65% 
2159/23.05.2022 

- - 4 la 65% - - 

2 
30.05.2022  
ora 11:00 

65% 
2245/30.05.2022 

- - 3 la 65% - - 

3 
06.06.2022  
ora 11:00 

65% 
2312/06.06.2022  

- - 2 la 65% - - 

III. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 1.092,64 
lei, astfel: 

Nr. 
crt. Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007375 06.07.2020 7.10 lei comunicare notificare către fondator 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
994352 09.06.2020 20.00 lei Furnizare informații ORC 

3 SC Olimpiq Media SRL  PBL 18585 10.06.2020 45.48 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale de insolvență în ziarul Național din 
10.06.2020 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00061956 03.07.2020 23.40 lei transmitere notificare către creditori 
5 C.N. Poșta Română SA DIV000007076 26.06.2020 7.80 lei comunicare adresă către fondator 

6 C.N. Poșta Română SA DIV000005715 23.06.2020 8.02 lei 
comunicare somație, sentință și notificare către 

fondator 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00006600 17.06.2020 35.50 lei 
transmitere notificare deschidere procedură către 

debitor, fondator și creditori 

8 C.N. Poșta Română SA DIV00004732 04.08.2020 10.70 lei transmitere raport activitate Tribunalul Caraș-Severin 

9 C.N. Poșta Română SA 4032384 13.08.2020 29.85 lei 
transmitere notificări către creditor AJFP Caraș-

Severin, Enel Energie, Banca Transilvania 

10 SC Olimpiq Media SRL  PBL 20255 01.09.2020 47.65 lei publicare anunț selecție oferte expert evaluator 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00008102 01.09.2020 7.10 lei transmitere raport activitate Tribunalul Caraș-Severin 

12 SC Olimpiq Media SRL  PBL 20569 17.09.2020 39.60 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de faliment în ziarul Național din 
17.09.2020 

13 C.N. Poșta Română SA DIV00008826 23.09.2020 92.30 lei 
 notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de faliment către debitor și creditori 

14 C.N. Poșta Română SA DIV00009045 29.09.2020 10.70 lei transmitere raport activitate Tribunalul Caraș-Severin 

15 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
228240 02.02.2021 20.00 lei Furnizare informații ORC 

16 SC Olimpiq Media SRL PBL 23909 05.03.2021 68.69 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

17 SC Olimpiq Media SRL PBL 24686 09.04.2021 68.69 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

18 SC Olimpiq Media SRL PBL 25366 18.05.2021 66.21 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

19 SC Olimpiq Media SRL PBL 26271 01.07.2021 66.21 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

20 SC Olimpiq Media SRL PBL 26883 09.08.2021 66.21 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

21 SC Olimpiq Media SRL PBL 27736 30.09.2021 66.21 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

22 SC Olimpiq Media SRL PBL 28494 08.11.2021 66.21 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

23 SC Olimpiq Media SRL PBL 29262 23.12.2021 66.21 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

24 SC Olimpiq Media SRL PBL 30098 16.02.2022 76.40 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

25 SC Olimpiq Media SRL PBL 31649 16.05.2022 76.40 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
1.092,64 

lei  
IV. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
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, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


