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Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr.: 2150 Din data de 23.05.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3147/62/2021; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Silviu Oprea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brașov. 
3.1. Debitor: Crioleg SRL, cod de identificare fiscală: RO 18020850; Sediul social: Brașov, str. Calea București, nr. 3, 
bl. 40E, sc. E, ap. 12, jud. Brașov; Număr de ordine în registrul comerţului J08/2456/2005. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Crioleg SRL, numit prin 
Încheierea de ședință din data de 14.03.2022 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3147/62/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și justificarea 
cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul Crioleg SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

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

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Crioleg SRL 

Număr dosar 3147/62/2021; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Silviu Oprea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Crioleg SRL 
1. Referitor la confirmarea administratorului judiciar 
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Crioleg SRL din data de 19.11.2021, ora 
14.00: „- raportul asupra cauzelor si împrejurărilor care au generat insolventa va oglindi situația societății; 
- nu a fost confirmat in calitate de administrator judiciar Restart SPRL si se confirma in calitate de administrator 
judiciar Consultant Insolventa cu sediul in Drobeta Turnu Severin , cu un onorariu lunar de 220 lei exclusiv TVA si 
onorariu de succes de 1 % exclusiv TVAm din sumele distribuite creditorilor; 
- nu s-a constituit un comitet al creditorilor.”. 
Prin Încheierea de ședință din data de 14.03.2022 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3147/62/2021, judecătorul-sindic a dispus: 
„Admite cererea formulată de Restart SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC Crioleg 
SRL-în insolvență și în consecință: 
Numește în calitate de administrator judiciar al debitoarei Crioleg SRL-în insolvență, pe Consultant Insolvență SPRL, 
cu sediul în Drobeta Tumu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cu un onorariu de 220 lei+TVA/lună și un 
onorariu de succes de 1%+TVA din sumele distribuite creditorilor, în locul administratorului judiciar Restart SPRL 
numit de instanță. Dispune încetarea atribuțiilor administratorului judiciar Restart SPRL. În baza art. la art. 57 al. 12, 
combinat cu art. 39 alin. (4) și 5 din Legea nr. 85/2014, încuviințează plata unei retribuții administratorului judiciar 
Restart SPRL în sumă de 1.500 lei, sumă ce urmează a fi suportată din fondul de lichidare”. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 14.03.2022, 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 Crioleg SRL nr. 1560/13.04.2022, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 13.04.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6750/15.04.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-de-activitate-termen-lunar-13.04.2022.pdf.  
- 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 Crioleg SRL nr. 2009/13.05.2022, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 13.05.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8734/19.05.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-de-activitate-termen-lunar-13.05.2022.pdf.  
3. Referitor la preluarea gestiunii și a actelor de procedură de la fostul administrator judiciar provizoriu 
Administratorul judiciar a comunicat către fostul administrator judiciar provizoriu Restart SPRL, Adresa nr. 
1321/30.03.2022 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor documente cu 
privire la debitorul Crioleg SRL:  
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
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• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Crioleg SRL, din perioada 
în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• 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 plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul Crioleg SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Crioleg SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Fostul administrator judiciar provizoriu a comunicat prin e-mail subscrisei următoarele: 
Prin care vă comunicăm următoarele informații conform adresei d-voastră din data de 30.03.2022: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
NU au fost preluate documentele financiar-contabile ale societății. Corespondența cu societatea debitoare a fost 
restituită 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico - operative, etc. aparținând averii debitorului Crioleg SRL, din perioada 
în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
Pe fondul lipsei de documente nu au putut fi respectate dispozițiile art. 101 din Legea 85/2014. 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
Pe fondul lipsei de documente nu au fost notificate alte persoane în afara instituțiilor publice. 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
Depunem anexat raportul 1 de activitate. 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
Pe fondul lipsei de documente nu au putut fi întocmit raportul indicat. 
• 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; 
Pe fondul lipsei de documente nu au putut fi respectate dispozițiile art. 84 din Legea 85/2014. 
• Lista plăților avizate de către administratorul judiciar efectuate de către debitorul Crioleg SRL; 
NU există plăți avizate de către administratorul judiciar. 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
procedurii generale de insolvență; 
Pe fondul lipsei de documente nu au putut fi respectate dispozițiile din Legea 85/2014 privind analiza situației 
transferurilor patrimoniale. 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare;  
Pe fondul lipsei de documente nu au putut fi respectate dispozițiile din Legea 85/2014 privind analiza situației 
transferurilor patrimoniale. 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
Pe fondul lipsei de documente nu au putut fi respectate dispozițiile din Legea 85/2014 privind analiza răspunderii 
administratorului . 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Crioleg SRL; 
Pe fondul lipsei de documente nu au putut fi respectate dispozițiile din Legea 85/2014 privind analiza situației 
transferurilor patrimoniale. 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. În calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Nu există. 
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• Datele de contact ale administratorului special desemnat de Adunarea Generală a Asociaților debitorului Crioleg 
SRL/ale administratorului statutar. 
Nu deținem datele de contact ale administratorului statuar. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Menționăm faptul că, subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei și nu au fost publicate în BPI următoarele acte de 
procedură: 
- Raportul prevăzut la art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014; 
- Raportul prevăzut la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014; 
- Procesul-verbal de inventariere conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014; 
- Dovezi privind notificarea creditorilor conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014; 
- Dovezile privind notificarea debitorului, asociatului unic și administratorului cu privire la deschiderea procedurii 
generale de insolvență; 
- Procesul-verbal/Decizia asociatului unic cu privire la desemnarea administratorului special; 
- Rapoartele de activitate prevăzute la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pentru perioada 13.09.2021-13.10.2021; 
13.10.2021-13.11.2021; 13.12.2021-13.01.2022; 13.01.2022-13.02.2022; 13.02.2022-13.03.2022; 
- Tabelul preliminar de creanțe și tabelul definitiv de creanțe nu au fost publicate în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență; 
- Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Crioleg SRL din data de 19.11.2021 ora 14:00 nu a 
fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
4. Referitor la situația financiară a debitorului și bunurile existente în patrimoniu 
Conform Adresei nr. 124504/13.04.2022 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara prin Biroul Actualizări 
Verificări Furnizări Date, administratorul Burduja O. figurează în prezent cu domiciliul în -. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 1322/30.03.2022 către administratorul dl. Burduja O., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39857826301 - semnată, prin care a 
solicitat: „Vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea 
debitorului Crioleg SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. [...] De 
asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele 
contabile obligatorii ale debitorului Crioleg SRL. [...] Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
existente în averea debitorului Crioleg SRL și a documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi 
susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale. 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. [...] 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Crioleg 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”.  
Având în vedere faptul că, administratorul Burduja O. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa a 
comunicat Somația nr. 1994/12.05.2022 către administratorul dl. Burduja O., la adresa de domiciliu, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR3986943612, prin care a solicitat: „Vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Crioleg SRL, în 
vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. [...] De asemenea, vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile obligatorii ale debitorului 
Crioleg SRL. [...] Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului 
Crioleg SRL și a documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii 
civile și penale. 
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. [...] 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Crioleg 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”.  



4 
 

Administratorul judiciar a fost contactat telefonic de către administratorul dl. Burduja O., cu solicitarea de a i se 
comunica lista documentelor financiar-contabile necesare a fi predate. 
Astfel, administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 2124/20.05.2022 prin e-mail la adresa indicată de către dl. 
Burduja O., prin care a solicitat următoarele: 
„Vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea 
debitorului Crioleg SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
Vă solicităm comunicați lichidatorului judiciar următoarele documente financiar-contabile ale debitorului Crioleg 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 cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment; 
- 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; 
- Documentele financiar-contabile întocmite pentru perioada 01.01.2022-31.03.2022. 
Înscrisurile solicitate vor fi în mod obligatoriu semnate de către persoana care le-a întocmit, respectiv semnate de către 
dvs. în calitate de administrator și pot fi comunicate prin predarea directă a acestora la biroul lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș  sau scanate prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa ro. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Crioleg SRL și a 
documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
Până în prezent, administratorul Burduja O. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu a predat 
documentele financiar-contabile ale debitorului și nu a prezentat bunurilor din averea debitorului în vederea 
inventarierii acestora.  
Administratorul judiciar a efectuat următoarele demersuri în vederea identificării bunurilor din averea debitorului: 
- a comunicat adresa nr. 1428/05.04.2022 către Primăria Municipiului Brașov, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Crioleg SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2022 în evidențele fiscale ale Primăriei 
Municipiului Brașov cu bunuri impozabile.  
Până la data prezentului raport, Primăria Municipiului Brașov nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar. 
- a comunicat adresa nr. 1430/05.04.2022 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Brașov, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Crioleg 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. 81534/05.04.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Brașov, debitorul Crioleg SRL figurează cu 
următoarele mijloace de transport înmatriculate: Toyota J12/KDJ120(K)/Land Cruiser, an fabricație 2006, serie motor 
1436509, CIV E969309, culoare albastru, data înmatriculării 06.10.2009, nr. înmatriculare BV28BOC, certificat 
B00347690V, serie șasiu JTEBZ39JX00105405. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 1429/05.04.2022 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Crioleg SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele O.C.P.I. 
Brașov cu bunuri imobile. 
Conform Adresei nr. 61924/20.04.2022 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, urmare 
verificărilor efectuate în arhiva electronică a Registrului General de Intrare al Biroului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Brașov, Rupea, Zărnești, Făgăraș, debitorul Crioleg SRL nu figurează /nu a figurat cu bunuri imobile. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
5. Referitor la disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Menționăm faptul că, termenul-limită pentru depunerea Raportului întocmit conform disp. art. 58 alin. (1) lit. a) și 92 
alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 a fost în data de 03.10.2021. 
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Administratorul judiciar provizoriu Restart SPRL nu a întocmit raportul prin care să indice dacă debitorul Crioleg SRL 
se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, respectiv nu a propus intrarea în 
procedura simplificată a debitorului. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a depus la dosarul cauzei Raportul întocmit în condiţiile art. 92  
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Crioleg SRL, nr. 1747/27.04.2022, acesta fiind publicat în BPI nr. 
8303/13.05.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-Crioleg-SRL.pdf. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere următoarele considerente: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea 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; 
- debitorul prin administratorul statutar nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale aferente perioadei 2020; 
- societatea Crioleg SRL nu are o structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
- debitorul Crioleg SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitorului Crioleg SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) 
lit. D din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorilor, precum și debitorului, cu privire la propunerea 
administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului Crioleg SRL a fost publicată în 
BPI nr. 8310/13.05.2022 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Notificare-privind-propunerea-de-intrare-in-faliment-prin-procedura-simplificata.pdf. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei)  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată nr. 1751/12.05.2022 debitorului Crioleg SRL la adresa sediului social din Brașov, str. Calea București, nr. 
3, bl. 40E, sc. E, ap. 12, jud. Brașov, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39856943612. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
6. Referitor la disp. art. 110 alin. (3) și art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat Tabelul definitiv de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului Crioleg SRL în BPI nr. 6643/14.04.2022, acesta fiind și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Tabel-definitiv-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Crioleg-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
7. 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. DIV00002575 04.04.2022 8.80 lei comunicare somație către fostul administrator statutar  
2 C. N. Poșta Română S.A. DIV00003646 20.05.2022 8.80 lei comunicare somație către fostul administrator statutar 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
17,60 lei 

 
8. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii de ședință din data de 14.03.2022 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3147/62/2021, onorariul administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL este constituit din onorariul lunar în valoare de 220 lei (exclusiv TVA) și onorariul de succes de 1% 
(exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 14.03.2022-14.05.2022 este în valoare 
de 523,60 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 220 lei,00 (exclusiv TVA) * 2 luni – neachitat. 
Conform Încheierii de ședință din data de 14.03.2022 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3147/62/2021, onorariul administratorului judiciar provizoriu Restart 
SPRL este în valoare de 1.500 lei – neachitat. 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului Crioleg SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 
85/2014, respectiv acordarea unui nou termen în identificării bunurilor din averea debitorului, întocmirii raportului 
prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 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.  


