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în calitate de creditoare, în contradictoriu cu debitoarea 
-SC Top Solutions Group SRL cu sediul în Olteniţa, str. George coşbuc, nr. 9, Judeţ Călăraşi 
CUI 3965774, J51/171/1993 prin administrator judiciar CII Cristescu Valeria Georgeta cu sediul în- Brăila, B-dul A. I. 
Cuza, Biroul nr. 2, nr. 3, et. Parter, Judeţ Brăila sunt chemaţi la această instanţă camera 3, completul 27, în ziua de 
25.09.2018, ora 10,30 
Pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
România 
Tribunalul Călăraşi 
Secţia Civilă 
Str. Bucureşti, nr.106 
Dosar nr.97/116/2018 (nr.în format vechi 6/F/2018) 
Termen la 25.09.2018 

Citaţie 
 emisă la: ziua 10, luna 08, anul 2018 

-SC Top Solutions Group SRL cu sediul în Olteniţa, str. George coşbuc, nr. 9, Judeţ Călăraşi 
CUI 3965774, J51/171/1993 prin administrator judiciar CII Cristescu Valeria Georgeta cu sediul în- Brăila, B-dul A. I. 
Cuza, Biroul Nr. 2, nr. 3, et. Parter, Judeţ Brăila în calitate de debitoare, în contradictoriu cu creditoarea 
-Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Ploieşti Prin Mandatar Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice 
Călăraşi cu sediul în- Călăraşi, str. Eroilor revoluţiei, nr. 6-8, Judeţ Călăraşi sunt chemaţi la această instanţă camera 3, 
completul 27, în ziua de 25.09.2018, ora 10,30. 
Pentru deschiderea procedurii simplificate a falimentului. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
Județul Ilfov 
Secţiunea V - Alte persoane juridice de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice 
1.   FEDERATIA LOCAL-KOMBAT ROMANIA, cod unic de înregistrare: 28928623 
TRIBUNALUL ILFOV - SECȚIA CIVILĂ 
DOSAR NR.: 2197/93/2017 
DEBITOR: FEDERATIA LOCAL KOMBAT România 
TERMEN FOND: 05.09.2018; F 8 

Raport privind închidere procedurii de faliment în formă simplificată 
raportat la dispozițiile art. 174 din Legea nr. 85/2014 

pentru debitoarea FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România 
Nr. 8972/09.08.2018 

Subscrisa, ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL, cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 1, birourile 101-
102-114A – Clădirea Muntenia Business Center, sector 4, CUI RO32737761, înregistrată la Uniunea Națională a 
Practicienilor în Insolvență sub nr. RFO II-0728, reprezentată prin practician coordonator Av. Diana Rădulescu în 
calitate de lichidator judiciar al societății debitoare FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România, cu sediu social în 
Voluntari, Strada EROU IANCU NICOLAE, nr. 147, sc. B, ap. Parter, Județ Ilfov, CUI: 28928623, numit prin 
Hotărârea intermediară de ședință nr. 1507/2018 pronunțată la data de 16.05.2018 în dosarul nr. 2197/93/2017, în 
temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014, depunem prezentul raport, prin care învederăm instanței și creditorilor 
următoarele:  
Raportat la discuțiile purtate pe fondul cauzei la primul termen de judecată din data de 31.01.2018, lichidatorul judiciar 
a arătat instanței de judecată modalitățile și demersurile care au fost efectuate în procedura insolvenței în formă 
generală. 
Lichidatorul judicar arată că în urma deschiderii procedurii falimentului în formă simplificată prin Hotărâre 
intermediară de ședință nr. 1507/2018 pronunțată în data de 16.05.2018 judecătorului-sindic a dispus ca în condiţiile art. 
147 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 lichidatorul judiciar să efectueze notificările privind deschiderea procedurii 
falimentului în formă simplificată către : 
 creditorilor societății debitoare,  
 debitoarei și  
 organelor de conducere ale acesteia  
de asemenea am solicitat societății debitoare, asociatului unic și administratorul statutar documentele prevăzute de art. 
67 din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm faptul că, în urma corespondenței trimise de lichidatorul judiciar și până la închiderea prezentului raport 
lichidatorului judiciar nu i-au fost predate niciun document contabil, astfel, având în vedere dispozițiile art. 174 din 
Legea nr. 85/2014 în orice stadiu al procedurii, dacă se constată că : 
 nu există bunuri în averea debitorului ori  
 că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative ( nefiind cazul, pentru că în patrimoniul 
debitoarei FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România nu există nicun fel de bun mobil sau imobil), și 
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 niciun creditori nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, 
judecătorul-sindic va audia de urgență creditorii într-o ședință, iar în cazul refuzului exprimat de aceștia de a avansa 
sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deși s-a îndeplinit procedura citării prin BPI, va da o sentință de 
închidere a procedurii, prin care se dispune și radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.” 
Având în vederea dispozițiile art. 82 din Legea nr. 85/2014 (1) Debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor 
cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi 
averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare.  
 (2) Pentru nepunerea la dispoziţia administratorului judiciar/lichidatorului judiciar a informaţiilor şi documentelor de 
către persoanele responsabile, judecătorul-sindic va face aplicarea amenzii prevăzute la art. 60 alin. (2), în mod 
corespunzător.” 
Astfel, dispozițiile art. 82 din Legea nr. 85/2014 stabilește o serie de sancțiuni debitorului care nu pune la dispoziția 
administratorului sau lichidatorului judiciar sau creditorului care deține cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor 
înscrise la masa credală, a tutror informațiilor și documentelor apreciate de aceștia ca necesare, referitoare la activitatea 
debitorului. Din informațiile și documentele necesare, alin. (1) menționează, cu titlu exemplificativ, lista transferurilor 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii și lista plăților efectuate în ultimele 6 luni anterioare 
deschiderii procedurii. 
În cazul în care debitorul nu pune la dispoziția administratorului judiciar informații și documente necesare, acesta riscă 
ridicarea dreptului de administrare, iar persoanele responsabile din structura debitorului riscă amendarea. Ambele 
măsuri se dispun de către judecătorul-sindic, la cererea administratorului sau lichidatorului judiciar. 
Sancțiunile instituite pentru nerespectarea acestei obligații sunt justificate de rolul administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar în procedură și de atribuțiile acestuia conform dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 85/2014 
care nu vor putea fi îndeplinite în lipsa documentelor.1 
 Lichidatorul judicar solicită Închiderea procedurii de faliment în formă simplificată potrivit dispozițiilor art. 174 din 
Legea nr. 85/2014”, invocând în acest sens și Decizia nr. 224/2016 pronunțată de Curtea de Apel CLUJ la data de 23-
02-2016 în dosarul nr. 224/2016” potrivit căreia : 
 ”Nu este întemeiată nici susținerea potrivit căreia se impune continuarea procedurii de faliment, întrucât închiderea 
acesteia ar paraliza acțiunea în răspundere patrimonială împotriva administratorului statutar, câtă vreme e analizată în 
cuprinsul legii, respectiv la art. 169 alin. (3) (Cererea introdusă în temeiul alin. (1) sau, după caz, alin. (2) se va judeca 
separat, formându-se un dosar asociat) modalitatea de soluționare distinctă, separată a acțiunii având acest obiect. 
 ”În aceste condiții, se poate observa că în mod corect lichidatorul judiciar a propus închiderea procedurii insolvenței 
debitoarei, în temeiul art.174 din Legea nr.85/2014, constatând că debitoarea nu deține bunuri care pot fi valorificate în 
procedură, că nu există sume de bani disponibile care să o susțină și nici un creditor nu dorește să avanseze sumele 
necesare continuării procedurii.” 
În prezentul Raport potrivit dispozițiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind închiderea procedurii de faliment în 
formă simplificată, lichidatorul judiciar arătată faptul că:  
 Societatea debitoare nu deține niciun bun în patrimoniul acesteia; 
 atât actele constitutive cât și documentele contabile nu pot fi găsite și nu au fost predate lichidatorului judiciar, toate 
demersurile întreprinse de acesta neavând niciun rezultat (au fost depuse dovezi în acest sens la dosarul cauzei); 
a) CONVOCARE ADUNĂRII CREDITORILOR 
Potrivit dispozițiilor art. 47 și urm. din Legea nr. 85/20142 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
lichidatorul judicar ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY S.P.R.L. a convocat adunarea creditorilor pentru data de 
20.08.2018, ora 13:00. 
Adunarea creditorilor este înregistrată la sediul lichidatorului judiciar : 
 nr. 8973/09.08.2018, trimisă spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență și  
 în mod individual unicului creditor al asociației debitoare Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț 
având nr. de înregistrare 8975/09.08.2018. 
Adunarea creditorilor a fost convocată cu următoarea : 
Ordine de zi: 
1. Aprobarea Raportului potrivit art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind închiderea procedurii falimentului în formă 
simplificată coroborat cu dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. c) punctele 1, 2, 4 și a măsurilor dispuse de lichidatorul 
judiciar, raport potrivit art. 174 având nr. 8972/09.08.2018, trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor în Insolvență 
și depus grefa Tribunalului Ilfov – Secția Civilă în data de 13.08.2018. 
2. În situația neaprobării Raportului potrivit art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind închiderea procedurii falimentului 
în formă simplificată, convocarea adunării creditorilor este conform dispozițiilor art. 39 alin. (5) În cadrul adunării 
creditorilor, administratorul judiciar va putea solicita creditorilor avansarea sumelor necesare continuării procedurii” din 
Legea nr. 85/2014, în sensul avansării sumelor necesare și a cheltuielilor aferente procedurii insolvenței/faliment. 
 

                                                           
1 A se vedea Codul insolvenței. Note. Corelații. Explicații. Coordonator Gheorghe Piperea, Ed. C.H. Beck, p. 497. 
2 Dispoziții care privesc ”Convocarea adunării creditorilor” prevăzută de art. 47 din Legea nr. 85/2014. 
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Menționăm că, lichidatorul judiciar a depus diligențe cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014, astfel că, 
lichidatorul judiciar a întocmit cerere de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență având nr. 8205/12.04.2018, 
fiind depusă la grefa Tribunalului Ilfov – Secția Civilă în data de 19.04.2018, formându-se dosarul asociat nr. 
2197/93/2017/a1. 
Până la momentul închiderii prezentului raport, instanța de judecată nu a stabilit încă termenul de judecată asupra cererii 
privind atragerea răspunderii personal patrimoniale a organelor de conducere ale debitoare Federația Local Kombat 
România. 
b) PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 
Urmează ca în urma Convocării Adunării creditorilor stabilită în data de 20.08.2018, ora 13:00 trimisă spre publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență cât și în mod individual creditorului unic al debitoarei prin Convocarea adunării 
creditorilor 8976/09.08.2017 conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014 să fie întocmit Procesul-verbal al adunării 
creditorilor urmând a fi publicat în Buletinul procedurilor de Insolvență și depus la dispoziția instanței de judecată. 
Prezentul raport este susținut de faptul că, societatea debitoare nu deține niciun bun în patrimoniul acesteia, 
lichidatorului judiciar nu i-au fost predate documentele contabile și nici actele constitutive și nici nu pot fi găsite 
conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014, reprezentanții asociației debitoare cât și președintele asociației nu au pus la 
dipoziția lichidatorului judiciar niciun document contabil sau vreun document cerut de Legea nr. 85/2014 prin care să se 
stabilească care sunt motivele care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei. 
Astfel, punem în vedere onoratei instanțe faptul că, lichidatorul judiciar a îndeplinit toate demersurile necesare, în 
vederea continuării și a îndeplinirii atribuțiilor în procedura de faliment a societății, iar continuarea acestor demersuri, 
nu face decât să genereaze costuri foarte mari, costuri care nu pot fi acoperite din cauza lipsei resurselor financiare 
necesare acoperirii cheltuielilor administrative. 
Lichidatorul judiciar a depus cerere de atragere a răpunderii asupra căreia nu s-a stabilit încă termen în vederea 
judecării, sens în care închiderea procedurii de faliment în formă simplificată nu împieteză asupra cererii de atragere a 
răspunderii reprezentanților și organelor de conducere ale debitoarei, formându-se în acest sens dosar asociat, urmând 
ca în cazul admiterii cererii masa credală să fie achitată din patrimoniul organelor de conducere și a președintelul 
asociației. 
 

Cererea de atragere a răspunderii personal patrimoniale 
Lichidatorul judiciar a adus la cunoștința instanței și a creditorilor faptul că a depus diligențe cu privire la dispozițiile 
art. 169 din Legea nr. 85/2014, astfel că, lichidatorul judiciar a întocmit cerere de atragere a răspunderii pentru intrarea 
în insolvență având nr. 8205/12.04.2018, fiind depusă la grefa Tribunalului Bucureșt în în data de 19.04.2018. 
Până la data închiderii prezentului raport, dosarul asociat nu are încă stabilit termen de judecată. 
Cererea privind atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență nr. 8205/12.04.2018 a fost depusă în dublu exemplar 
la grefa Tribunalului Ilfov – Secția Civilă, unul pentru instanță și unul pentru comunicare în data de 19.04.2018, 
formându-se dosarul asociat nr. 2197/93/2017/a1. 
În cerere, lichidatorul judiciar a solicitat instanței ca în temeiul dispozițiilor art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014 
privind procedura insolvenței să dispună atragerea răspunderii personal patrimoniale a organelor de conducere ale 
debitoarei, pentru ca pasivul societății debitoare în cuantum de 78,810.00 LEI astfel cum a fost stabilit în Tabelul 
definitiv al creanțelor, urmând să fie suportat în întregime de către : 
 IRIMIA MARIAN-EDUARD – având calitatea de PREȘEDINTE 
 Leonardo-Eduarth LIMBOȘEANU – având calitatea de VICEPREȘEDINTE 
 Ciprian Alexandru SORA – MEMBRU 
Cât și de asociații : 
 Asociația CLUBUL SPORTIV ACADEMIA DE LUPTE CIPRIAN SORA” 
 Asociația CLUB SPORTIV RESPECT GYM” 
 Asociația CLUBUL DE SPORTURI DE CONTACT K.O. – GYM  

Închiderea procedurii de faliment în formă simplificată în baza dispozițiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar își exprimă punctul de vedere față de închiderea procedurii de faliment în formă simplificată 
raportat la reglementările dispozițiilor art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care prevăd: În orice stadiu al procedurii 
prevăzute de prezentul titlu, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente 
pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, 
judecătorul-sindic va audia de urgenţă creditorii într-o şedinţă, iar în cazul refuzului exprimat de aceştia de a avansa 
sumele necesare sau în cazul neprezentării acestora, deşi s-a îndeplinit procedura citării prin BPI, va da o sentinţă de 
închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.” 
Rațiunea legiuitorului privind închiderea procedurii, rezidă în aceea că scopul legii este acoperirea pasivului debitorului 
aflat în stare de insolvență, astfel că, în ipoteza în care se constată că nu se vor putea achita nici măcar cheltuielile 
administrative generate de desfășurarea procedurii, menținerea deschisă a acesteia ar fi lipsită de obiect întrucât scopul 
legii nu poate fi realizat.3 

                                                           
3 Prof. univ. dr. Radu Bufan, ”Tratat practic de insolvență”, p. 773; 
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În aceste sens, în practica judiciară dezvoltată în temeiul Legii nr. 85/2006 s-a statuat că închiderea procedurii se 
fundamentează pe lipsa obiectului executării, în sensul că în ipoteza în care nu există bunuri valorificabile nu se 
întrevede utilitatea continuării procedurii, având în vedere scopul legii, și anume acoperirea pasivului debitorului.4 
Față de cele mai sus arătate prin raportare și la faptul că nu există bunuri în patrimoniul societății debitoare, bunuri care 
ar putea fi valorificate de către lichidatorul judiciar cel puțin pentru acoperirea cheltuielilor administrative, acestea 
incluzând plata remunerațiilor lichidatorului judiciar și a cheltuielilor de procedură efectuate din surse proprii, 
lichidatorul judiciar apreciază că, pentru închiderea procedurii sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:  
 Inexistența bunurilor în averea debitorului sau insuficiența acestora pentru acoperirea bunurilor administrative; 
 Niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele necesare acoperirii cheltuielilor administrative, raportat la faptul că 
unicul creditor este creditor bugetar Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț. 
Astfel că, în situația prezentă, textul art. 174 din Legea nr. 85/2014 are aplicabilitate raportat la dispozițiile art. 38 alin. 
(2) lit. c) pct. 1, 2, 4. 
Având în vedere toate demersurile efectuate de lichidatorul judiciar cât și toate investigațiile efectuate de acesta putem 
concluziona raportându-ne la dispozițiile art. 38 alin. 2 lit. c) că societatea debitoare la acest moment procedural : 
 nu deține niciun bun în patrimoniul acesteia; 
 atât actele constitutive cât și documentele contabile nu pot fi găsite și nu au fost predate lichidatorului judiciar, toate 
demersurile întreprinse de acesta neavând niciun rezultat (au fost depuse dovezi în acest sens la dosarul cauzei); 
 sediul social/ profesional nu mai există și nici nu corespunde adresei din registrul comerțului, lichidatorul judiciar 
efectuând demersurile necesare în acest sens fiind încheiat procesul-verbal de deplasare având nr. 7827/16.02.2018 
încheiat în data de 16.02.2018 și depus la grefa Tribunalului Ilfov – Secția Civilă în data de 16.02.2018.  
Apreciem că, închiderea procedurii de faliment în formă simplificată asupra asociației FEDERAȚIA LOCAL 
KOMBAT România, este legală și temeinică, având în vederea că lichidatorul judiciar și-a îndeplinit toate obligațiile, în 
sensul că a întreprins toate demersurile necesare în vederea identificări bunurilor din averea debitorului necesare 
continuării procedurii, fără ca acestea să fie identificate faptic, creditorii neoferind în acest sens sumele 
corespunzătoare. 
 

Demersurile efectuate de lichidatorul judiciar de la data deschiderii procedurii de faliment în  
formă simplificată 16.05.2018 și până în prezent 09.08.2018 

Față de propunerea de închidere a procedurii de faliment în formă simplificată, lichidatorul judiciar reiterează măsurile 
întreprinse.  
De la data deschiderii procedurii de falimentului în formă simplificată prin care Artemis Legal Insolvency S.P.R.L. a 
fost numit în calitate de lichidator judiciar prin Hotărârea intermediară de ședință nr. 1507/2018 pronunțată la data de 
16.05.2018, la sediul lichidatorului înregistrându-se adresa de numire nr. 12443/29.05.2018 prin care a luat cunoștință 
de numirea sa în calitate de lichidator judiciar al debitoarei FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România, în urma cărei 
au fost luate următoarele măsuri:  
c) NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII ÎN BPI ȘI ZIARUL BURSA  
Lichidatorul judiciar a publicat notificarea deschiderii procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitoarei 
FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10733/25.05.2018, precum și în 
Ziarul Bursa nr. 95/05.06.2018.  
a) NOTIFICAREA DEBITOAREI 
În procedura falimentului în formă simplificată, lichidatorul judiciar s-a conformat Hotărârii judecătoului-sindic, astfel 
în condiţiile art. 147 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 au fost efectuate notificări către debitoare, organele de conducere 
ale acesteia și creditorii asociație. 
Astfel, prin notificarea : 
 nr. 8480/25.05.2018 a notificat asociația debitoare Federația Local Kombat România. La sediul lichidatorului 
judiciar a fost primită confirmarea de primire 
 nr. 8488/25.05.2018 Președintelui Federației, domnul Eduard Irimia transmisă cu poșta. La sediul lichidatorului 
judiciar a fost înapoiat plicul cu confirmarea de primire având mențiunea Se aprobă înapoierea. Expirat termen 
păstrare”.  
Debitoarea, mai sus menționată a fost notificată, cu privire la deschiderea procedurii faliemntului în formă simplificată, 
punându-i-se în vedere obligativitatea predării documentelor prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în 
termen de 10 zile de la primirea notificării. Notificarea Președintelui Federației, domnul Eduard Irimia a fost transmisă 
prin poștă, iar până la data închiderii prezentului raport nu a fost primită confirmarea de primire. 
b) NOTIFICAREA CREDITORILOR. INSTITUȚIILOR STATULUI. 
Având în vedere că lichidatorul judiciar nu se află în posesia unei liste de creditori, acesta a procedat la notificarea 
creditorului care a solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotirva debitoarei DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE A 
MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ prin notificarea nr. 8481/25.05.2018 cât și a altor instituții bugetare.  
Lichidatorul judiciar a transmis notificări către instituțiile bugetare: 
 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț - notificarea nr. 8482/25.05.2018 

                                                           
4 Ibidem. 
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 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov – notificarea nr. 8483/25.05.2018 
 Primăria Voluntari - notificarea nr. 8484/25.05.2018 
 Serviciul Public Comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Ilfov - notificarea nr. 
8485/25.05.2018 
 TREZORERIA JUDEȚULUI ILFOV - notificarea nr. 8486/25.05.2018, pentru a identifica dacă debitoarea deține 
bunuri impozabile. 
c) NOTIFICAREA INSTITUȚIILOR STATULUI  
Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea tuturor creditorilor bugetari: 

Nr. crt. Creditor notificat Număr/data Răspuns 

1. Municipiul Piatra-Neamț 
Direcția Taxe și Impozite 

8481/25.05.2018 Debitorul nu figurează în evidențele 
fiscale cu bunuri mobile saau imobile 

impozabile.  
Instituția bugetară a solicitat 
înscrierea la masa credală a 

debitoarei cu suma de 78,810 
reprezentând obligații stabilite prin 
hotărârea judecătoreaască definitivă 

nr. 788/2016 din 07.07.2016 în 
favoarea Municipiului Piatra Neamț, 
comunicate debitorului prin somația 

nr. 13SS/09.11.2016. 
2. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice NEAMȚ 
8482/25.05.2018 Prin adresa nr. 19460/04.06.2018, 

instituția bugetară a transmis 
lichidatorului judiciar faptul că 

asociația debitoare nu figurează cu 
puncte de lucru în administrarea 

instituției. 
3. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Ilfov 
8483/25.05.2018 Instituția bugetară a transmis 

lichidatorului judiciar prin adresa nr. 
78140/01.03.2018 înregistartă la 

sediul lichidatorului judiciar cu nr. 
11513/06.03.2018 faptul că, 

debitoarea nu figurează cu declarații 
de plată, conform bazei de date a 

Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ilfov. 

4. Primăria Voluntari 8484/25.05.2018 Până la data închiderii prezentului 
raport nu am primit un răspuns din 

partea instituției. 
5. Serviciul Public Comunitar 

regim permise de 
conducere și înmatriculare 

a vehiculelor Ilfov 

8485/25.05.2018 Instituția bugetară a comunicat 
lichidatorului judiciar faptul că 

debitoarea nu a figurat și nu 
figurează în evidențele instituției cu 

vehicule înmatriculate. 
6. TREZORERIA 

JUDEȚULUI ILFOV 
8486/25.05.2018 Au transmis lichidatorului judiciar 

faptul că debitoarea nu figurează în 
baza de date a instituției. 

 

Deplasare la sediul/punctul de lucru al debitoarei 
La momentul intrării debitoarei FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT ROMȚNIA în procedura insolvenței în formă 
generală deschisă prin Hotărâre intermediară de ședință nr. 261/2018 pronunțată la data de 31.01.2018, reprezentanții 
lichidatorului judiciar la data de 16.02.2018 ora 12:30 s-au deplasat la sediul social al debitoarei, unde s-au constatat 
următoarele aspecte consemnate în Procesul verbal de deplasare înregistrat cu nr. 7827/16.02.2018 și depus la grefa 
Tribunalului Ilfov - Secția Civilă la data de 16.02.2018 : 
1. În data de 16.02.2018, ora 13:10, la adresa din Oraş Voluntari, Strada EROU NICOLAE IANCU, nr. 147, sc.B, ap. 
PARTER, Judeţul Ilfov, unde repreznetanții lichidatorului judiciar au reușit să luăm legătura cu paznicul clădirii și 
astfel ne-a permis accesul în clădire. 
2. Paznicul clădirii a luat legătura telefonică cu domnul EDUARD IRIMIA, dicutând cu acesta și s-a prezentat ca fiind 
Președintele asociației. 
3. Telefonic, Eduard Irimia Președintele asociației, a transmis reprezentanților lichidatorului judiciar să înmânez 
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Administrator
Highlight

Administrator
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paznicului clădirii o carte de vizită pentru a contacta lichidatorul judiciar și a stabili o întâlnire la sediul acestuia. 

Procesul-verbal al Ședinței debitoarei pentru stabilirea Adunării Generale a Asociaților Federația Local Kombat 
România 

La data și ora convocată, a fost întocmit procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților nr. 
7485/05.03.2018 în care s-a consemnat și hotărât că Președintele asociației IRIMIA MARIAN-EDUARD propune 
numirea ca administrator special al societății FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România a domnului IRIMIA 
MARIAN-EDUARD, desemnat să reprezinte interesele societății și ale asociaților în procedura insolvenței și să 
conducă activitatea debitoarei în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, fără ca 
mandatul acestuia să fie remunerat. 
Cu ocazia desemnării domnului IRIMIA MARIAN-EDUARD în calitate de administrator special, acesta a declarat 
verbal în prezența reprezentanților lichidatorului judiciar dna. Diana Rădulescu și consilier juridic Andreea Manda că 
asociația debitoare nu a ținut contabilitatea în partidă simplă și nu a depus declarațiile conform Legii la ANAF. 
 
 
A fost întocmit Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociaților nr. 7485/05.03.2018, fiind publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 4804/06.03.2018 și depus la grefa Tribunalului Ilfov în data de 14.03.2018. 
 

Raport potrivit art. 92 – propunerea lichidatorului judiciar  
de intrare în faliment în procedura simplificată la 20 de zile după momentul deschiderii procedurii insolvenței în formă 

generală 
La data de 09.03.2018 lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea, publicarea și depunerea la grefa Tribunalului Ilfov 
- Secția Civilă a Raportului potrivit art. 92 din Legea nr. 85/2014 a debitoarei FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT 
România. 
Raportul potrivit art. 92 care conține trecerea debitoarei la faliment în formă simplificată având număr de înregistrare 
8016/09.03.2018, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență cu nr. 5606/15.03.2018 și depus la grefa Tribunalului 
Ilfov – Secția Civilă în data de 14.03.2018. 
Astfel, lichidatorul judiciar motivat și de faptul că actele contabile aferente ultimilor 3 ani ale asociației nu pot fi găsite 
la sediul social, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea și propunerea trecerii la faliment prin procedura 
simplificată, în temeiul art. 38 alin. (2) lit. c) pct. 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite”. 
La termenul de judecată din data de 16.05.2018, instanța a admis Raportul lichidatorului judiciar potrivit art. 92 prin 
Hotărâre intermediară de ședință nr. 1507/2018 pronunțată în data de 16.05.2018, iar în temeiul art. 145 alin. 1 lit. D) 
rap. la art. 92 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, a dispus intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitoarei. 

PUNCT DE VEDERE  
referitor la raportul prevăzut de art. 97 privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 

debitoarei 
FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România 

Lichidatorul judiciar în procedura insolvenței în formă genergaă a procedat la întocmirea unui Punct de vedere privind 
raportul prevăzut de art. 97 privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitoarei 
FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România având nr. de înregistrare 8060/15.03.2018, depus la grefa instanței 
Tribunalul Ilfov – Secția Civilă la data de 16.03.2018 și publicat în BPI nr. 5801 /19.03.2018, nefiind contestat în 
termenul legal. 
Având în vedere faptul că lichidatorului judiciar nu i-au fost comunicate documentele financiar contabile ale societății 
debitoarei nici până la acest moment, iar pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice nu există informații cu privire la 
situția financiară actuală, debitoarea nedepunând situațiile financiare, lichidatorul judiciar nu a putut să își exprime o 
opinie clară având în vedere că nu i-au fost puse la dispoziție documentele financiar contabile și a documentelor 
Primare. 
Reiterăm faptul că, cu ocazia desemnării domnului IRIMIA MARIAN-EDUARD în calitate de administrator special, 
acesta a declarat verbal în prezența reprezentanților lichidatorului judiciar dna. Diana Rădulescu și dra. Andreea Manda 
că asociația debitoare nu a ținut contabilitatea în partidă simplă și nu a depus declarațiile conform Legii la ANAF. 
 

TABELUL PRELIMINAR - DEFINITIV AL CREANȚELOR 
FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România 

Potrivit termenelor de procedură, instanța de judecată a pus în vedere prin Hotărârea intermediară de ședință nr. 
261/31.01.2018 termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, 
astfel lichidatorul judiciar a procedat în urma cererilor de admitere a creanțelor la întocmirea, publicarea și depunerea 
Tabelului preliminar al creanțelor nr. 8154/02.04.2018, publicat în BPI nr. 6861/02.04.2018 și necontestat în termenul 
legal de 7 zile potrivit art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere că nu au fost depuse contestații cu privire la Tabelul Preliminar publicat în termenul legal, lichidatorul 
judiciar a procedat la întocmire, publicarea și depunerea Tabelului defintiv de creanțe nr. 8273/25.04.2018, publicat în 
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Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8273/24.04.2018 și depus la grefa instanței în data de 19.04.2018. 

Nr.  
Sediu 
social

Creanță 
solicitată 
în LEI

Creanță 
solicitată 
în USD

Creanță 
solicitată 
în EURO

Creanță 
admisă în 

urma verificării 
în lei conform 

legii

Creanță 
admisă 

sub 
condiție

 Creanță 
nescadentă

Creanță  
respinsă 

LEI

Pondere 
procent 

categorie

Pondere 
procent 

total 
creante

Observații

I
Creanțe 

bugetare - art. 
161 pct. 5

Sediu social
Creanță 

solicitată în 
LEI

Creanță 
solicitată 
în USD

Creanță 
solicitată în 

EURO

Creanță admisă 
în urma 

verificării în lei 
conform legii

Creanță 
admisă 

sub 
condiție

Creanță 
nescadentă

Creanță  
respinsă 

LEI

Pondere 
procent 

categorie

Pondere 
procent total 

creanțe
Observații

1

Direcția Taxe și 
Impozite a 

Municipiului 
Piatra Neamț

Strada 
Alexandru 
cel Bun, nr. 

12

78,810.00 0.00 0.00 78,810.00 0.00 0.00 0.00 100.000% 100.000%

Sumă reprezentând 
obligații stabilite prin 

Hotărârea 
judecătorească 
definitivă nr. 

788/2016 din 
07.07.2016 în 

favoarea Municipiului 
Piatra Neamț.

Total creanțe 
bugetare

78,810.00 0.00 0.00 78,810.00 0.00 0.00 0.00 100.000% 100.000%

TOTAL 
GENERAL

78,810.00 0.00 0.00 78,810.00 0.00 0.00 0.00 100.000% 100.000%

TABELUL DEFINITIV AL CREANȚELOR NĂSCUTE ÎMPOTRIVA AVERII DEBITORULUI FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT ROMÂNIA

 
Odată cu deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată prin Hotărârea intermediară de ședință având nr. 
1507/16.05.2018, instanța de judecată a stabilit termen în vederea întocmirii Tabelului suplimentar al creanțelor pentru 
data de 27.07.2018. Lichidatorul judiciar, având în vedere faptul că până la data de 29 iunie 2018, dată pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii Tabelului suplimentar al 
creanţelor, nu au mai fost comunicate declarații de creanță, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea unui Anunț 
având nr. 8895/27.07.2018, trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență și depus la grefa Tribunalului 
Ilfov – Secția Civilă în data de 27.07.2018. 
d) TABELUL SUPLIMENTAR ȘI DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREANȚELOR. 
La momentul deschiderii falimentului în formă simplificată prin Hotărârea intermediară de ședință nr. 1507/2018 
pronunțată în data de 16.05.2018 au fost stabilite termenele în vederea întocmirii Tabelului suplimentar și a celui 
definitiv consolidat al creanțelor. 
Astfel, pentru întocmirea, publicare și depunerea Tabelului suplimentar al creanțelor având în vedere faptul că până la 
data de 27.07.2018 nu au mai fost comunicate declarații de creanță în vederea întocmirii Tabelului suplimentar de 
creanțe născute împotriva averii debitorului FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România conform art. 5 pct. 70 din 
Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Anunțul nr. 8895/27.07.2018, depus la grefa Tribunalului Ilfov – 
Secția Civilă în data de 27.07.2018 și publicat în Buletinul Procedurilor în Insolvență în data de 15373/13.08.2018. 
Termenul în vederea întocmirii Tabelului definitiv consolidat al debitoarei este 27.08.2018, urmând a fi întocmit, 
publicat în Buletinul Procedurilor în Insolvență și pus la dispoziția instanței de judecată. 
e) RAPORT CENTRALIZAT DE ACTIVTATE PRIVIND MĂSURILE ÎNTREPRINSE DE LICHIDATORUL 
JUDICIAR. Pentru termenul de judecată din data de 02.05.2018 lichidatorul judiciar în temeiul dispozițiilor art. 59 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, a procedat la întocmirea, publicarea și depunerea Raportului centralizat de activitate privind 
măsurile întreprinse de lichidatorul judicar nr. 8275/25.04.2018, publicat în Buletinul procedurilor de Insolvență nr. 
8275/25.04.2018 și depunerea la grefa Tribunalului Ilfov – Secția Civilă în data de 26.04.2018, fiind prezentat instanței 
de judecată la termenul din 02.05.2018. 

Cheltuielilor de procedură efectuate de lichidatorul judiciar din surse proprii  
Învederăm instanței și creditorilor faptul că în calitate de lichidator judiciar al debitoarei FEDERAȚIA LOCAL 
KOMBAT România, am efectuat din surse proprii următoarele cheltuieli de procedură: 

Nr. crt. Denumire Suma Data 
1. Factură poștală 50,40 25.05.2018 
2. Factură fiscală anunț ziar 44,50 05.06.2018 
3. Taxă judiciară de timbru 5,00 - 
4. Taxă judiciară de timbru 5,00 - 

TOTAL CHELTUIELI DE PROCEDURĂ: 104,90 LEI 
 
Potrivit Hotărârii intermediară de ședință nr. 1507 din data de 16.05.2018, pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secția 
Civila, în dosarul nr. 2197/93/2017, prin care Artemis Legal Insolvency S.P.R.L. a fost numit lichidator judiciar, 
onorariul lichidatorului judiciar este de 4000 lei, exclusiv TVA. 
 În consecință, față de toate demersurile efectuate de lichidatorul judiciar în vederea îndeplinirii atribuțiilor conform 
legii și față de formularea cererii de atragere a răspunderii organelor de conducere ale debitoarei, solicităm onoratei 
instanțe să dispună plata onorariului lichidatorului judiciar în cuantum de 4.000 LEI + TVA + a cheltuielilor de 
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procedură efectuate din sursele proprii ale lichidatorului judiciar în sumă de 104,90 LEI din fondul UNPIR pe toată 
perioada desfășurării procedurii. 
 

Solicitări adresate judecătorului-sindic 
 Aprobarea prezentului raport privind închiderea procedurii de faliment în formă simplificată în baza art. 174 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 raportat la dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. c) punctele 1, 2, 4 și a măsurilor dispuse de lichidatorul 
judiciar. 
 Acordarea onorariului lichidatorului judiciar din fondul prevăzut la art. 39 alin. (4) din Legea 85/2014, în cuantum 
de 4.000 LEI + TVA din fondul UNPIR pe toată perioada desfășurării procedurii. 
 Acordarea cheltuielor de procedură efectuate de lichidatorul judiciar în cuantum de 104,90 LEI. 
 Radierea debitoarei FEDERAȚIA LOCAL KOMBAT România. de la Oficiul Național al Registrul Comerțului; 
 În temeiul dispozițiilor art. 180 din Legea 85/2014, descărcarea lichidatorului judiciar și a tuturor persoanelor care l-
au asistat de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui. 
În vederea susținerii prezentului raport depunem atașat : 
 Copie Ziar publicare deschidere procedură faliment în formă simplificată 
 Copie confirmările de primire/copii plic de pe notificările transmise debitoarei, organelor de conducere ale 
debitoarei cât și instituțiilor bugetare 
 Răspunsul notificările trimise instituțiilor bugetare. 
 Dovada cheltuielilor efectuate de lichidatorul judiciar din surse proprii. 

Artemis Legal Insolvency S.P.R.L., 
Lichidator judiciar al debitoarei Federația Local Kombat România 

 
Județul Maramureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ESCALIA CRAUS S.R.L., cod unic de înregistrare: 16054651 

Proces verbal al primei adunări a creditorilor debitorului SC ESCALIA CRAUS SRL 
Nr. 595 Data: 13.08.2018 

1.Date privind dosarul: nr.dosar: 1158/100/2018, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Simona Oltean 
2.Arhiva/registratura instanţei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramureş, număr de telefon: 0262218235, 
programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri 08,00-12,00.  
3.1. Debitor: SC ESCALIA CRAUS SRL, CUI RO 16054651, cu sediul în Baia Mare, str. Simion Bărnuțiu, nr. 36, jud. 
Maramureș, Nr. de ordine în registrul comerţului: J 24/357/2008. 
3.2. Administrator special: Danciu Claudiu Valentin 
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Augustin Lucia, CIF RO 27925491, cu sediul în Baia Mare, 
Bd. Independenței, nr. 18/29, jud. Maramureş, nr. de înregistrare RFO-I 2826 al U.N.P.I.R. tel/fax 0262218844, e-mail: 
ciiaugustinlucia@yahoo.com, reprezentat prin Augustin Lucia. 
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă în calitate de administrator judiciar al debitorului SC ESCALIA CRAUS 
SRL, conform Încheierii civile nr. 1026/04.06.2018, pronunţată de Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1158/100/2018, în temeiul art. 42 alin. (1) şi urm. din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, comunică: proces verbal al primei adunări a 
creditorilor debitorului SC ESCALIA CRAUS SRL 
Încheiat azi 13.08.2018, la biroul administratorului judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ AUGUSTIN 
LUCIA –Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 18/29, jud. Maramureș, desemnat de Tribunalul Maramureș pentru 
insolventa SC ESCALIA CRAUS SRL – Baia Mare, dosar nr. 1158/100/2018 cu ocazia primei Adunări a creditorilor 
convocată de acesta conform dispozitivului încheierii civile nr. 1026/04.06.2018 dată de judecătorul sindic în dosarul de 
insolvență. 
Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvență cuprinzând toate termenele procedurale stabilite de judecătorul 
sindic prin încheierea de deschidere a procedurii, a datei privind prima adunare a creditorilor cu ordinea de zi a ședinței, 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12158/15.06.2018. 
Notificarea a fost comunicată cu toți creditorii și prin scrisoare recomandată. 
Ordinea de zi a ședinței este cea prevăzută de art.50 alin.(4) și art.57 alin.(2) din Legea 85/2014, respectiv: 
1.Alegerea Comitetului creditorilor 
2.Confirmarea administratorului judiciar și stabilirea remunerației acestuia. 
Şedința primei Adunări a creditorilor este condusă de către administratorul judiciar, Cabinet Individual de Insolvență - 
Augustin Lucia practician în insolvență. 
Administratorul judiciar face prezența creditorilor conform Tabelului preliminar al creanțelor întocmit la data de 
08.08.2018 şi publicat în BPI nr.15294/10.08.2018. 
La prima adunare a creditorilor privind pe debitoarea SC ESCALIA CRAUS SRL: 
Creditori prezenți: 
- SC SIFI Baia Mare, reprezentată de asistent manager Petruţ Petrică 
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