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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 2587 Data emiterii: 23.06.2022 
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. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de analiză a cererii de plată formulată de Conpet SA nr. 
21904/15.06.2022, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de analiză a cererii de plată formulată de Conpet SA nr. 21904/15.06.2022 

Număr dosar 2566/120/2020; Tribunalul Dâmbovița, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Ion Goloiu 
Temei juridic: art. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Duniag Instal SRL 
1. Referitor la Cererea de plată formulată de Conpet SA nr. 21904/15.06.2022  
În data de 23.06.2022, lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin poștă Cererea de plată nr. 21904/15.06.2022 
formulată de Conpet S.A. cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J29/6/1991, CUI RO 1350020, prin care a solicitat determinarea existenței și plata creanței Conpet SA asupra debitoarei 
Duniag Instal SRL cu sediul social în Moreni, str. Neptun, camera 2, bloc K, parter, ap. 4, judetul Dâmbovița, CUI 
18145640, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/598/2008, creanță în 
cuantum de 200 lei, născută după data deschiderii procedurii, reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă cererii de 
admitere a creanței. 
2. Analiza cererii de plată  
Prin Cererea de admitere a creanței nr. 35135/15.10.2021 Conpet SA a solicitat înscrierea pe tabelul creditorilor Duniag 
Instal S.R.L. cu suma de 666,12 lei reprezentând creanță certă, lichidă și exigibilă născută anterior deschiderii 
procedurii simplificate de insolvență și a sumei de 200 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă cererii de 
înscriere a creanței împotriva debitoarei. 
Prin Decizia nr. 191/11.05.2022, Curtea de Apel Ploiești, a admis apelul formulat de împotriva sentinței nr. 
300/17.12.2021, a schimbat sentința și pe fond a respins contestația formulată de Conpet SA și a respins cererea de 
obligare a debitoarei la plata cheltuielilor de judecată.  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a constatat faptul că debitul solicitat debitorului Duniag 
Instal SRL SRL – în faliment, este o creanță curentă, născută în perioada ulterioară deschiderii procedurii simplificate 
de insolvență. 
3. Măsura lichidatorului judiciar 
Lichidatorul judiciar va admite Cererea de plată nr. 21904/15.06.2022 formulată de Conpet S.A., în temeiul art. 75 alin. 
(3) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat achitarea creanței de 200,00 lei, respectiv în conformitate cu disp. art. 
102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, fără a fi nevoie de înscrierea la masa credală, creanța urmând a fi achitată în 
momentul în care debitorul va dispune de fondurile necesare. 
Conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 „Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada 
de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform  documentelor din care rezultă, nefiind 
necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute după data 
deschiderii procedurii de faliment.” 
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în BPI a 
raportului de analiză a cererii de plată nr. 21904/15.06.2022 formulată de Conpet S.A. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


