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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 2295 Data emiterii: 03.06.2022 
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 4 (patru) 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 de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Midnight Production SRL-D nr. 1813/02.05.2022, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 02.05.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7987/10.05.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/06/Raport-de-activitate-termen-lunar-02.05.2022.pdf.  
2. 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 nr. AR39857734045 – plic restituit;  
- 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 nr. AR39857734055;  
- 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 nr. AR39857734065.  
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 

3. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014 
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. 
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(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. 
Conform Procesului-verbal nr. 1858/04.05.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei Midnight Production 
SRL-D din data de 04.05.2022, ora 09:00, a hotărât: 
1. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Midnight Production SRL-D nr. 26/15.11.2021 publicat în BPI nr. 19424/16.11.2021 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi) Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat lichidatorul 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. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Midnight Production SRL-D nr. 26/15.11.2021 publicat în BPI nr. 19424/16.11.2021 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi) Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat retribuția 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. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Midnight Production SRL-D nr. 26/15.11.2021 publicat în BPI nr. 19424/16.11.2021 (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 rezultatele inventarierii bunurilor existente în averea debitorului Midnight Production SRL-D. 
4. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Midnight Production SRL-D nr. 26/15.11.2021 publicat în BPI nr. 19424/16.11.2021 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi) Adunarea Generală a Creditorilor a 
desemnat expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O. în vederea determinării valorii de piață a bunurilor 
mobile din averea debitorului Midnight Production SRL-D, pentru onorariul de 2.000,00 lei (nu se adaugă TVA), 
aceasta fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 04.05.2022, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 49 alin (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Midnight Production SRL-D nr. 26/15.11.2021 
publicat în BPI nr. 19424/16.11.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 11.05.2022, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 1858/04.05.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din 
data de 04.05.2022, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7699/04.05.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-04.05.2022-ora-09.00.pdf. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către expertul evaluator desemnat înscrisurile aferente bunurilor mobile în vederea 
întocmirii raportului de evaluare. 
4. 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 
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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).  
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).  
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2291/110/2021/a1 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, Secţia a II-a civilă şi de 
contencios administrativ şi fiscal, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nefiind stabilit primul termen 
de judecată. 
Prin întâmpinarea formulată de către pârâta Neagu M., aceasta a declarat că este de acord cu pretențiile reclamantei 
privind anularea transferului dreptului de proprietate asupra autoturismului marca Dacia Logan SD 4SDA44 4SDA4, 
serie șasiu UU14SDA4450977028 cu nr. de înmatriculare BC 20 WMP, conform facturii fiscale seria MP nr. 0123 din 
data de 21.12.2020 și restituirea bunului mobil. 
Mai mult, pârâta Neagu M. a declarat că nu are niciun fel de pretenție pecuniară în urma anulării transferului dreptului 
de proprietate asupra autoturismului în cauză, nici în ceea ce privește prețul plătit pentru acest bun sau cheltuielile 
făcute pentru aducerea acestuia în stare de funcționare bună. 
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, 
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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.  
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2291/110/2021/a2 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, Secţia a II-a civilă şi de 
contencios administrativ şi fiscal, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nefiind stabilit primul termen 
de judecată. 
5. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare 
a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii debitorului 
Midnight Production SRL-D nr. 2227/27.05.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
9285/30.05.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/06/Raport-de-verificare-a-creantelor-nascute-dupa-data-deschiderii-procedurii-insolventei-
Midnight-Production-SRL.pdf.  
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Midnight 
Production SRL-D nr. 2229/27.05.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9305/30.05.2022 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Tabel-
suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Midnight-Production-SRL.pdf.  
6. 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 

Registrului Comerțului RC22/D0116791 05.04.2022 20.00 lei 
Solicitare informații debitor – certificat constatator 

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 

 
7. 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. 
8. 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, soluționarea dosarelor nr. 2291/110/2021/a1 și nr. 
2291/110/2021/a2, respectiv 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.  
 
 
 
 
 
 
 


