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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 2628 Data emiterii: 24.06.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Bacău. 
3.1. Debitor: Casual Cristex SRL, cod de identificare fiscală: RO 37824176; Sediul social: Bacău, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 19, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/1105/2017. 
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 lichidator judiciar al debitorului Casual Cristex SRL, numit prin 
Sentința civilă nr. 276/2022 din data de 08.06.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
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 Casual 
Cristex SRL, 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 Casual Cristex SRL 

Număr dosar 1628/110/2021; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Neagoe Corina-Diana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Casual Cristex SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
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 Casual Cristex SRL nr. 2095/18.05.2022, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 25.05.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8726/19.05.2022 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raport-de-activitate-termen-fond-25.05.2022.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 276/2022 din data de 08.06.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 
85/2014, s-a dispus intrarea în procedura generală de faliment a societății debitoare Casual Cristex SRL, cu sediul social 
în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 19, jud. Bacău, având CUI 37824176, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1105/2017. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Casual Cristex SRL, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Sentința civilă nr. 276/2022 din data de 08.06.2022 pronunțată 
de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021 nu a fost 
publicată în BPI sau comunicată subscrisei prin poștă. 
Astfel, subscrisa a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 2591/23.06.2022 prin care a solicitat comunicarea prin publicare 
în Buletinul Procedurilor de Insolvență a Sentinței civile nr. 276/2022 din data de 08.06.2022 pronunțată de Tribunalul 
Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021, în vederea îndeplinirii 
atribuțiilor stabilite în sarcina lichidatorului judiciar. 
3. 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 Casual Cristex SRL la sediul social din Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, 
ap. 19, jud. Bacău, notificarea privind intrarea în faliment nr. 2594/23.06.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire;  
- a comunicat administratorului dna Dobă G., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea în faliment a 
debitorului Casual Cristex SRL nr. 2595/23.06.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  
Prin notificările nr. 2594/23.06.2022 și nr. 2595/23.06.2022, lichidatorul judiciar a solicitat: „[...] Menționăm faptul că 
inventarierea bunurilor debitorului Casual Cristex SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014 se va efectua 
în data de 04.07.2022, la ora 12:00. Termenul maxim de predare a gestiunii de la debitoarea Casual Cristex SRL prin 
administrator Dobă G. către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum și listei actelor și 
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operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență, este de 5 zile de la primirea prezentei 
notificări. [...] Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• 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. [...] În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce 
activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. De asemenea, vă comunicăm că orice 
operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Casual Cristex SRL fără avizul lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, este nulă de drept.”.  
Conform disp. art. 99 alin. (1) și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea 
privind intrarea în faliment a debitorului Casual Cristex SRL prin prin e-mail către următorii creditori: 

Creditor Adresa Notificare nr. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău Bacău, str. Dumbrava Roșie, nr. 1-3, jud. Bacău 2596/23.06.2022 
Municipiul Bacău Bacău, Calea Mărășești, nr. 6, jud. Bacău 2597/23.06.2022 
Agenția pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de 
Investiții și Promovare a Exportului Iași 

Iași, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 45A, Bloc B2, parter, jud. 
Iași 

2598/23.06.2022 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Casual Cristex SRL nr. 2589/23.06.2022 a fost trimisă spre 
publicare în BPI conform cererii nr. 2589/23.06.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-Dubla-convocare-a-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-28.07.2022-si-04.08.2022.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 24.06.2022, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
Având în vedere faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Sentința civilă nr. 276/2022 din data 
de 08.06.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
1628/110/2021 nu a fost publicată în BPI, lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a comunicarea notificarea 
privind intrarea în faliment a debitorului și desemnarea lichidatorului judiciar provizoriu către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău. 
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dna Dobă G. cu privire la efectuarea inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 04.07.2022, la ora 12:00, la sediul social al 
debitorului. 
5. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Casual Cristex SRL în data 
de 28.07.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, având ca ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 276/2022 din data de 08.06.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021. 
(2). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul lunar de 230 lei, 
exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 28.07.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Casual Cristex SRL va fi reconvocată în data de 04.08.2022, la ora 09:00, 
la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Casual Cristex SRL din data de 28.07.2022, ora 09:00 – 
parte integrantă a Notificării nr. 2589/23.06.2022 privind intrarea în faliment a debitorului TT Holding Administrations 
SRL, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 2589/23.06.2022și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-
ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-Dubla-
convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-28.07.2022-si-04.08.2022.pdf.  
6. Referitor la disp. art. 156 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Casual Cristex SRL în data 
de 01.07.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, având ca ordine de zi: 
„(1). Aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL, nr. AR 
9466/18.05.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G.. 
(2). Aprobarea tipului de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL, respectiv licitație 
publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători. 
(3). Aprobarea valorificării în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL. 
(4). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor 
mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 01.07.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 08.07.2022, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Casual Cristex SRL din data de 01.07.2022, ora 09:00, a fost 
trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 2593/23.06.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-
data-de-01.07.2022-si-08.07.2022-ora-09.00.pdf.  
7. Referitor la recuperarea creanțelor  
În conformitate cu disp. art. 58 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a efectuat următoarele 
demersuri în vedere recuperării creanțelor: 
- a formulat și a înaintat către Judecătoria Bacău Cererea de chemare în judecată a societății Carlotta-Conf SRL, cu 
sediul social în satul Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu nr. 1209, jud. Bacău, având CUI RO 10841035, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/732/1998, în calitate de pârâtă, 
prin care a solicitat: obligarea pârâtei Carlotta-Conf SRL la plata către Casual Cristex SRL SRL a debitului restant în 
sumă de 2.435,58 lei reprezentând contravaloarea produselor/servicii: „plastic matlasat” și „manoperă sabloane 
matlasat” conform facturii fiscale nr. 40 emisă în data de 25.03.2019, scadentă la data de 25.03.2019; obligarea pârâtei 
la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 676,90 lei, calculată de la data scadenței facturii fiscale anterior 
menționate până la data de 18.01.2022, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la data efectivă a plății; 
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.  
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 686/180/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Bacău, Secția Civilă, primul termen de 
judecată fiind stabilit în data de 09.05.2022. 
La termenul de judecată din data de 09.05.2022 s-a dispus amânarea pronunțării soluției pentru termenul din data de 
24.05.2022. 
Prin Sentința civilă nr. 2771/2022 din data de 24.05.2022 pronunțată de Judecătoria Bacău, Secția Civilă, în dosarul nr. 
686/180/2022, s-a dispus: „Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a 
sumei de 2435,58 lei, cu titlu de contravaloare marfă neachitată, conform facturii depuse la dosarul cauzei. Obligă 
pârâta la plata către reclamantă a sumei de 676,04 lei calculată cu titlu de dobândă legală penalizatoare, de la data 
scadenţei şi până la data de 18.01.2022, şi la plata dobânzii legale penalizatoare de la data de 19.01.2022 şi până la data 
plăţii efective, asupra debitului principal de 2435,58 lei. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei de obligare a 
pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 2460/15.06.2022 prin care a solicitat comunicarea Sentinței 
civile nr. 2771/2022 din data de 24.05.2022 pronunțată de Judecătoria Bacău, Secția Civilă în dosarul nr. 686/180/2022 
cu mențiunea „definitivă”, în vederea punerii acesteia în executare. 
- a formulat și a înaintat către Tribunalul Bacău, Secţia a II - a Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, la dosarul 
nr. 2858/110/2018, Cererea de admitere a creanței, în temeiul art. 42 alin. (3) teza a II-a și art. 102, art. 104 din Legea 
nr. 85/2014, prin intermediul căreia a solicitat respectuos lichidatorului judiciar al debitorului Viconf Prod SRL – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Bacău, str. Vadul Bistriței, nr. 36, et. 1, jud. Bacău, având CUI 
RO 25292628, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/346/2009, să 
constate repunerea de drept a subscrisei Casual Cristex SRL în termenul de depunere  a prezentei cereri de admitere a 
creanței la masa credală având în vedere incidența disp. art. 42 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, respectiv să 
procedeze la înscrierea creanţei deținută de către subscrisa Casual Cristex SRL - în insolvență împotriva debitorului 
Viconf Prod SRL, în cuantum total de 910,35 lei în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva debitorului Viconf 
Prod SRL - creanţă născută înainte de data deschiderii procedurii generale de insolvență – 20.06.2019, cu ordinea de 
prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014.  
Conform Tabelului definitiv consolidat actualizat de creanțe întocmit împotriva debitorului Viconf Prod SRL nr. 
162/07.04.2022 publicat în BPI nr. 6955/20.04.2022, creditorul Casual Cristex SRL a fost înscris cu creanța solicitată în 
valoare de 910,35 lei, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară, 
reprezentând 0,557% din totalul masei credale. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
8. 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 167.26 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009628 28.10.2021 8.20 lei comunicare somație către fostul administrator Doba G. 

2 
Olimpiq Media SRL PBL 29635 20.01.2022 30.94 lei 

Publicare anunț selecție oferte servicii de evaluare în ziarul 
Național 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00011416 28.12.2021 8.80 lei Comunicare notificare către administratorul Doba G. 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000420 18.01.2022 12.30 lei 

comunicare cerere de chemare în judecată Carlotta-Conf SRL 
către Judecătoria Bacău 

5 

Municipiul Bacău 751 15.06.2022 5.00 lei  

taxă judiciară de timbru pentru comunicarea Sentinței civile 
nr. 2771/2022 din data de 24.05.2022 pronunțată de 

Judecătoria Bacău, Secția Civilă în dosarul nr. 686/180/2022 
cu mențiunea „definitivă” 

6 
Olimpiq Media SRL PBL 32289 24.06.2022 52.12 lei 

publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului 
în ziarul Național 

7 
C. N. Poșta Română S.A. 

CNPRNTM051/ 
00008181 22.06.2022 5.50 lei 

comunicare cerere către Judecătoria Bacău, dosar nr. 
686/180/2022   
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8 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004381 22.06.2022 9.20 lei 

comunicare cerere către Judecătoria Bacău, dosar nr. 
686/180/2022   

9 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004447 24.06.2022 35.20 lei 

comunicare notificări privind intrarea în faliment către 
debitor, administrator și creditori 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
167.26 lei 

 
9. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. MK C. 268/30.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Casual 
Cristex SRL din data 30.08.2021 ora 10:00, publicat în BPI nr. 14564/06.09.2021, onorariul administratorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariul lunar de 230 lei exclusiv TVA și onorariul de succes de 1% exclusiv 
TVA din încasări. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 27.10.2021-27.05.2022 este în valoare totală de 1.915,90 lei 
(inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 230 lei (exclusiv TVA) * 7 luni. 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată 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, prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 
 
 
 
 


