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- s-a întocmit, s-a dat spre publicare și s-a depus la dosarul cauzei tabelul adițional al creanțelor nr.798 din 25.08.2020 
cu un cuantum total al creanțelor de 554.807 lei și un număr de 1 creditor; 
- s-a întocmit, s-a dat spre publicare și s-a depus la dosarul cauzei tabelul reunit definitiv al creanțelor nr.804 din 
26.08.2020 cu un cuantum total al creanțelor de 615.668,58 lei și un număr de 2 creditori; 
- a fost convocată Adunarea creditorilor pentru data de 08.09.2020 având pe ordinea de zi 1.Prezentarea raportului prin 
care se constată că nu există bunuri în averea debitorului și se solicită închiderea procedurii pentru diminuarea 
cheltuielilor de administrare a dosarului; 2.Avansarea unei sume de bani corespunzătoare pentru continuarea procedurii; 
3.Discutarea oportunității introducerii acțiunii prevăzute la art.169 alin.2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență și desemnarea creditorului care să introducă această acțiune.4. Prezentarea 
notificării întocmite în conformitate cu dispozițiile art.169 alin.7 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenței și de insolvență conform căreia lichidatorul judiciar notifică adunarea creditorilor societății debitoare că nu 
intenționează să formuleze apel împotriva unei eventuale hotărâri de respingere a acțiunii de atragere a răspunderii 
personale a membrilor organelor de conducere ai societății debitoare. 
Până la data întocmirii prezentului raport au fost efectuate în cauză cheltuieli în cuantum de 456 lei. 
Având în vedere toate aceste precizări, lichidatorul judiciar, constatând lipsa din averea societății debitoare a oricăror 
resurse financiare necesare acoperirii cheltuielilor administrative și refuzul din partea creditorilor de a avansa sumele de 
bani corespunzătoare, propune, prin raportul final, închiderea procedurii în conformitate cu dispozițiile art. 174 din 
Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, descărcarea de orice îndatorire a 
lichidatorului judiciar și a reprezentanților acestora, aprobarea decontului de cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar 
din fondul propriu și decontarea acestora din fondul constituit în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și radierea debitorului din registrul 
comerțului. 

Lichidator judiciar, S.C.P. Casa de Insolventa Homoranu IPURL prin reprezentant, Gh. Homoranu 
 

Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AUTO SOFT SERVICE ROTI SRL, cod unic de înregistrare: 15574770 

Depunere documente întocmite de lichidatorul judiciar 
în cadrul procedurii falimentului în formă generală  

Nr: 1497 
Data emiterii: 26.08.2020 

Termen de procedură: 17.09.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1370/93/2016, Tribunal Ilfov, Secția Civilă, Termen 17 Septembrie 2020; 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov, telefon: 021.312.23.43, 
0372.21.88.16, fax: 021.312.23.59, E-mail: tr-ilfov-brp@just.ro, Programul arhivei/registraturii instanței L - V: 09:00 – 
13:00. 
3.Debitor: SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în Sat Fundeni, 
Comuna Dobroești, str. Zorilor nr. 24, jud. Ilfov, având CUI 15574770 și J23/1297/2005 
4. RTZ & Partners SPRL Filiala București, Cod de identificare fiscală 31990030, sediul în București, str. Wilhelm 
Filderman, nr. 18, etaj 3, biroul nr. 9, sector 3, Filderman Office, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvență RFO II - 0689, tel./fax 0364.412.631/2 E-mail: office@rtz.ro. Nume și prenume reprezentant lichidator 
judiciar persoană juridică: Balog Claudiu Ioan. 
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL Filiala București, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC AUTO SOFT 
SERVICE ROȚI SRL, conform Sentinței Civile nr. 2575 pronunțată la data de 10 Octombrie 2016 în cadrul dosarului 
nr. 1370/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă, în temeiul art. 59 alin.(2) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publică: 

Raport de activitate nr. xxi 
Privind modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în sarcina lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor 
efectuate, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru 
perioada de referință: 14.03.2020 - 26.08.2020. 
A. Sinteza demersurilor întreprinse de către lichidatorul judiciar; 

Nr. 
Crt. 

Demers realizat Observații 

1. Raport de activitate nr. 20. 
Transmis la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5142/16.03.2020. 

2.  
Întocmirea Raportului privind întocmirea  

Tabelului Definitiv Consolidat Actualizat nr. 1 al 
Creditorilor.  

Transmis la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 6114/06.04.2020 

3.  
Întocmirea Raportului asupra fondurilor debitoarei 

pentru perioada de referință 15.02.2020 – 
22.04.2020. 

Comunicat la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 6640/23.04.2020.  

4.  Convocarea și prezidarea Comitetului Creditorilor Procesul-verbal al ședinței Comitetului Creditorilor a fost 

Administrator
Highlight
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pentru prezentarea Raportului asupra fondurilor 
debitoarei pentru perioada de referință 15.02.2020 

– 22.04.2020. 

depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr. 6888 din 30 Aprilie 2020. 

5. 
Întocmirea Raportului asupra fondurilor debitoarei 

pentru perioada de referință 23.04.2020 – 
05.08.2020. 

Comunicat la dosarul cauzei și transmis spre publicare în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență.  

6.  
Situația litigiilor aflate în strânsă legătură cu 

procedura insolvenței SC AUTO SOFT SERVICE 
ROȚI SRL. 

x 

7. 
Prezentarea situației cheltuielilor de procedură 

aferente perioadei 01.03.2020- 31.07.2020. 
x 

Menționăm că din datele obținute de pe Portalul Instanțelor de Judecată rezultă că nici una dintre măsurile procedurale 
prezentate de către lichidatorul judiciar în Raportul de activitate nr. XX depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5142/16.03.2020 nu au fost contestate. 
B. Activități întreprinse; 
B.1.Întocmirea Raportului privind întocmirea  
Tabelului Definitiv Consolidat Actualizat nr. 1 al Creditorilor;  
Ca urmare a analizării declarațiilor de creanță depuse la dosarul cauzei și comunicate administratorului judiciar, a fost 
întocmit Tabelul Preliminar al Creditorilor, care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
15440/24.08.2016 și comunicat administratorului special desemnat în cauză. 
Ulterior, lichidatorul judiciar, în temeiul prevederilor art. 5 pct. 68 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu art. 103 și art. 146 alin. (5) din același act normativ, a întocmit 
Tabelul Definitiv Consolidat al Creditorilor AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, care a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 8435/25.04.2018. 
I. Actualizarea creanțelor garantate ca urmare a valorificării bunurilor ce constituie obiectul garanției, conform 
dispozițiilor art. 103 din legea 85/2014; 
Astfel cum a fost în cuprinsul raportului de activitate anterior, la data de 31 Ianuarie 2020 a avut loc ședința de licitație 
conform prevederilor Actului Adițional nr. 1 la Regulamentul de valorificare nr. 1232/10.07.2018 conținând prețul de 
pornire și modalitatea de vânzare prin licitație publică, aprobat de creditori în cadrul Adunării Generale a Creditorilor ce 
a avut loc la data de 6 Decembrie 2019, în cadrul căreia s-au adjudecat în favoarea ALD LEASE PROPERTIES SRL  
pentru suma de 2.128.500,00 lei + T.V.A. următoarele bunuri: 
● Proprietate imobiliară Teren în suprafață de 839 mp situată în Localitatea Dobroești, Șos. Fundeni, nr. 148-150, jud. 
Ilfov și Proprietate imobiliară Teren în suprafață de 352 mp + clădire administrativă, situată în Localitatea Dobroești, 
Șos. Fundeni nr. 55-57, jud. Ilfov, evidențiate la pct. 1.3., secțiunile A și B din Caietul de sarcini privind procedura de 
valorificare în bloc nr. 01/02.01.2020, la care se adaugă bunurile mobile constând în: Mobilier și aparatură de birou; 
Piese și accesorii specifice industriei de service auto; Mărfuri și materii prime, Stoc de anvelope noi și Bunuri propuse 
spre casare. 
În cadrul ședinței de licitație din data de 13 Martie 2020, în conformitate cu prevederile Actului Adițional nr. 2 la 
Regulamentul de valorificare nr. 1232/10.07.2018 conținând prețul de pornire și modalitatea de vânzare prin licitație 
publică, aprobat de creditori în cadrul Adunării Generale a Creditorilor ce a avut loc la data de 17 Februarie 2020, s-au 
adjudecat în favoarea TIRES AND PARTS SRL  următoarele bunuri aflate în patrimoniul debitoarei: 
● autoutilitară Renault Trafic, nr. înmatriculare IF-06-TJP, s-a adjudecat pentru suma de 9.319,05 lei + T.V.A., 
respectiv 11.089,67 lei (inclusiv T.V.A.), fiind încheiat în acest sens Procesul Verbal de licitație nr. 289/13.03.2020 
● autoutilitară Volkswagen Caddy, nr. înmatriculare IF-03-MGU, s-a adjudecat pentru suma de 6.824,66 lei + T.V.A., 
respectiv 8.121,35 lei (inclusiv T.V.A.), fiind încheiat în acest sens Procesul Verbal de licitație nr. 289/13.03.2020. 
Ulterior, la data de 19 Februarie 2020, în temeiul dispozițiilor art. 59 coroborat cu art. 160 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea și 
înregistrarea la dosarul cauzei a Raportului nr. IX asupra fondurilor debitoarei pentru perioada de referință 29.11.2019 – 
14.02.2020, înregistrat sub nr. 212 din 19 Februarie 2020. 
Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 159 alin (1), pct. 3 din Legea nr. 85/2014 și a Raportului asupra Fondurilor 
debitoarei AUTO SOFT SERVICE ROTI SRL, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Planului de distribuire nr. 
1. În temeiul dispozițiilor art. 160 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
Planul de distribuire nr. 1 a fost înregistrat la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
3489/20.02.2020.  
Având în vedere faptul că au fost efectuate distribuiri de sume în temeiul prevederilor art. 159 din Legea 85/2014, 
lichidatorul judiciar a procedat la actualizarea situației Tabelului Definitiv Consolidat al Creditorilor.  
Menționăm faptul că Tabelul Definitiv Consolidat Actualizat nr. 1 al Creditorilor înregistrat sub nr. nr. 351/03.04.2020 
a fost depus la dosarul cauzei și transmis către societatea debitoare. 
Cu respectarea prevederilor legale incidente, Raportul de verificare a creanțelor nr. 350/03.04.2020 și Tabelul Definitiv 
Consolidat Actualizat nr. 1 al Creditorilor nr. 351/03.04.2020 au fost depuse la dosarul cauzei și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 6114/06.04.2020, respectiv 6109/06.04.2020. 
B.2. Întocmirea Raportului nr. 10 asupra fondurilor debitoarei 
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pentru perioada de referință 15.02.2020 – 22.04.2020; 
La data de 23 Aprilie 2020, în temeiul dispozițiilor art. 59 coroborat cu art. 160 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea și înregistrarea la 
dosarul cauzei a Raportului nr. X asupra fondurilor debitoarei pentru perioada de referință 15.02.2020 – 22.04.2020. 
Totodată, Raportul asupra fondurilor a fost publicat în integralitate în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
6640/23.04.2020.  
Având în vedere întocmirea Raportului asupra fondurilor nr. 10, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea ședinței 
Comitetului Creditorilor pentru data de 30 Aprilie 2020 cu următoarea ordine de zi: 
(1) Prezentarea Raportului asupra fondurilor nr. X pentru perioada de referință 15.02.2020 – 22.04.2020, întocmit și 
înregistrat la dosarul cauzei de către lichidatorul judiciar pentru debitoarea SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, în 
cadrul dosarului cu numărul 1370/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă.  
Convocatorul ședinței Comitetului Creditorilor, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
6653/23.04.2020. 
În cadrul ședinței Comitetului Creditorilor din data de 30 Aprilie s-a constatat că nici un membru al Comitetului 
Creditorilor nu și-a transmis poziția scrisă până la data ședinței, în conformitate cu dispozițiile art. 48 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.  
Conform art. 51 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
„Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia”. 
Cu toate acestea, menționăm faptul că singurul punct de pe ordinea de zi a avut scop informativ și pe cale de consecință 
nu s-a solicitat exprimarea de către creditori a unui vot în sensul aprobării/respingerii Raportului asupra fondurilor nr. X 
întocmit și înregistrat la dosarul cauzei de către lichidatorul judiciar pentru debitoarea SC AUTO SOFT SERVICE 
ROȚI SRL, în cadrul dosarului cu numărul 1370/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția civilă. 
Astfel, procedura de prezentare a Raportului asupra fondurilor nr. IX întocmit și înregistrat la dosarul cauzei de către 
lichidatorul judiciar pentru debitoarea SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, în cadrul dosarului cu numărul 
1370/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția civilă, a fost îndeplinită prin următoarele demersuri:  
➔ înregistrarea acestuia de către lichidatorul judiciar în cadrul dosarului cu numărul 1370/93/2016, aflat pe rolul 
Tribunalului Ilfov, Secția civilă; 
➔ publicarea în integralitate a acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6640/23.04.2020;  
Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal al ședinței Comitetului Creditorilor nr. 382/30.04.2020, în 2 exemplare 
originale, din care unul a fost depus la dosarul cauzei 1370/93/2016 și unul pentru păstrare de către lichidatorul judiciar.  
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor din data de 30 Aprilie a fost depus la dosarul cauzei 1370/93/2016, fiind 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6888 din 30 Aprilie 2020. 
Ulterior, la data de 24 August 2020, în temeiul dispozițiilor art. 59 coroborat cu art. 160 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea și înregistrarea la 
dosarul cauzei a Raportului nr. XI asupra fondurilor debitoarei pentru perioada de referință 23.04.2020 – 05.08.2020, 
înregistrat sub nr. 1496 din 26 August 2020. 
Având în vedere întocmirea Raportului asupra fondurilor nr. 11, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea ședinței 
Comitetului Creditorilor pentru data de 07 Septembrie 2020 cu următoarea ordine de zi: 
(1) Prezentarea Raportului asupra fondurilor nr. XI pentru perioada de referință 23.04.2020 – 05.08.2020, întocmit și 
înregistrat la dosarul cauzei de către lichidatorul judiciar pentru debitoarea SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, în 
cadrul dosarului cu numărul 1370/93/2016, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă.  
Convocatorul ședinței Comitetului Creditorilor, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
13744/24.08.2020. 
B.3. Demersuri realizate în calitate de creditor participant la procedura de faliment a societății JANTE ȘI ANVELOPE 
SRL ; 
Astfel cum am detaliat în rapoartele de activitate anterioare, prin Hotărârea Intermediară nr. 1292/02.05.2019, s-a 
dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență față de societatea JANTE ȘI ANVELOPE SRL, (în faliment, în bankruptcy, en 
faillite), în dosarul nr. 2306/93/2018, aflat pe rolul Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, fiind desemnat în calitate de 
lichidator judiciar Sierra Quadrant SPRL Filiala București.  
Conform Tabelului Preliminar al Creditorilor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17178/17.09.2019 SC 
AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL a fost înscris cu o creanță în cuantum de 2.500.000 lei, fiind creditor participant la 
procedura de faliment a societății JANTE ȘI ANVELOPE SRL.  
Având în vedere această calitate, lichidatorul judiciar al Auto Soft întreprinde demersuri susținute pentru maximizarea 
șanselor de recuperare a creanței prin formularea de voturi, adrese, cereri și chiar contestații acolo unde s-a apreciat ca 
fiind necesar. 
B.4. Situația litigiilor aflate în curs de soluționare în vederea anulării transferurilor frauduloase, prin raportare la 
prevederile art. 117 din Legea nr. 85/2014; 
De la momentul deschiderii procedurii insolvenței și până în prezent, lichidatorul judiciar a formulat un număr de 38 de 
acțiuni întemeiate pe dispozițiile art. 117 și urm. din Legea nr. 85/2014. Vom prezenta în cele ce urmează doar litigiile 
în care s-au pronunțat recent decizii ale instanțelor de judecată: 
Nr. Crt. Nr. Dosar Pârâți Termen/Soluție pronunțată în primă 
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instanță 
1 1370/93/2016/a42 

 
SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 

SRL prin administrator special Banea 
Marius Cătălin 

Prin Încheierea de ședință pronunțată 
la data de 02 August 2018, instanța a 
dispus admiterea sesizării formulată 

de către lichidatorul judiciar în sensul 
sesizării organelor de urmărire 
competente pentru cercetarea 

infracțiunii de fals. De asemenea, 
judecătorul sindic a dispus 
suspendarea cauzei până la 

soluționarea definitivă a procesului 
penal. 

GIUREA VIOREL VICĂ 

2 1370/93/2016/a43 
 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 827/2018 instanța a 
dispus admiterea acțiunii și anularea 
investiției în cuantum de 2.500.000 

lei.  JANTE ȘI ANVELOPE SRL 
3 1370/93/2016/a44* 

 
SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 

SRL prin administrator special Banea 
Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 1224/20.04.2018, 
pronunțată în dosarul nr. 

1370/93/2016/a44, instanța a dispus 
respingerea acțiunii în anulare, ca 

fiind inadmisibilă. Prin Decizia Curții 
de Apel București nr. 

2361/19.11.2018 pronunțată în cadrul 
aceluiași dosar, a fost admis apelul 

lichidatorului judiciar, anulată sentința 
pronunțată de judecătorul sindic și 

trimisă cauza spre rejudecare. În acest 
sens a fost constituit pe rolul 

Tribunalului Ilfov, Secția Civilă, 
dosarul 1370/93/2016/a44*. Ulterior, 
prin Sentința nr. 1913/12.06.2019, a 
fost admisă în parte acțiunea și s-a 
dispus anularea plăților efectuate în 

perioada 11.08.2015-01.04.2016 către 
pârâtul BANEA MARIUS CĂTĂLIN. 

Prin aceeași Sentință s-a dispus 
repunerea părților în situația anterioară 

și obligarea pârâtului la restituirea 
sumei 8.316.503,50 lei către societatea 

debitoare. 
 Împotriva Sentinței nr. 

1913/12.06.2019, pârâtul BANEA 
MARIUS CĂTĂLIN a formulat apel 

ce a fost respins prin Decizia Curții de 
Apel București nr. 61/20.01.2020..  

BANEA MARIUS CĂTĂLIN 

4 1370/93/2016/a45 
 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 828/2018, instanța a 
dispus respingerea acțiunii ca fiind 
neîntemeiată.Prin Decizia Curții de 

Apel București nr. 1962/15.10.2018, a 
fost respins ca nefondat apelul 

declarat de către lichidatorul judiciar.  
Prin aceeași Decizie a fost admis 

apelul declarat de către pârâtele Banca 
Transilvania SA și Banca Transilvania 
- Sucursala Pantelimon București fiind 

schimbate în parte considerentele 
sentinței apelate.  

BANCA TRANSILVANIA SEDIUL 
CENTRAL 

BANCA TRANSILVANIA 
SUCURSALA PANTELIMON 

BUCUREȘTI 

5 1370/93/2016/a46* 
 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 1210/19.04.2018, 
instanța a admis excepția autorității de 
lucru judecat și a respins acțiunea ca 
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GIUREA VIOREL VICĂ inadmisibilă. Prin Decizia Curții de 
Apel București nr. 2362/19.11.2018 a 

fost admis apelul lichidatorului 
judiciar, anulată sentința judecătorului 
sindic și trimisă cauza spre rejudecare. 
În acest sens a fost constituit pe rolul 

Tribunalului Ilfov, Secția Civilă, 
dosarul 1370/93/2016/a46*. 

Ulterior, prin Sentința nr. 
1914/12.06.2019 a fost admisă în 

parte acțiunea și s-a dispus anularea 
plăților efectuate în perioada 

12.08.2015-31.12.2015 către pârâtul 
GIUREA VIOREL VICĂ. Prin 

aceeași Sentință s-a dispus repunerea 
părților în situația anterioară și 

obligarea pârâtului la restituirea sumei 
6.451.728,30 lei către societatea 

debitoare.  
Împotriva Sentinței nr. 

1914/12.06.2019 pârâtul GIUREA 
VIOREL VICĂ a formulat apel. 

Următorul termen de judecată a fost 
stabilit la data de 07.09.2020 

6 1370/93/2016/a47 
 

SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

03 Septembrie 2020 

REMAT VEST SA 
7 1370/93/2016/a48 

 
SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 

SRL prin administrator special Banea 
Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 1225/2018 din 
20.04.2018, instanța a respins acțiunea 
ca fiind nefondată. Prin Decizia Curții 

de Apel București nr. 
1963/15.10.2018 a fost respins apelul 

lichidatorului judiciar. 

HERZOG GEORGE MUGUREL 

8 1370/93/2016/a49 SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 829/2018 instanța a 
dispus respingerea acțiunii ca fiind 
neîntemeiată. Prin Decizia Curții de 

Apel București nr. 1964/15.10.2018 a 
fost respins apelul lichidatorului 

judiciar. 

TIRES AND PARTS SRL 

9 1370/93/2016/a50 SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 
SRL prin administrator special Banea 

Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 1596/2018 instanța a 
dispus respingerea acțiunii ca fiind 
neîntemeiată. Prin Decizia Curții de 

Apel București nr. 2363/19.11.2018 a 
fost admis apelul lichidatorului 

judiciar, schimbată în parte sentința 
civilă atacată în sensul că s-a admis în 

parte acțiunea formulată de către 
lichidatorul judiciar al debitoarei și, pe 

cale de consecință, anulate plățile în 
cuantum de 1.094.021,68 lei efectuate 
de către societatea debitoare Auto Soft 

Service Roți SRL din casieria 
societății către asociatul Banea Marius 

Cătălin în perioada august 2014 - 
30.06.2015. Prin aceeași Decizie s-a 
dispus repunerea părților în situația 
anterioară și obligarea asociatului 

pârât Banea Marius Cătălin să restituie 
debitoarei Auto Soft Service Roți SRL 

BANEA MARIUS CĂTĂLIN 
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suma de 1.094.021,68 lei.  
10 1370/93/2016/a51 SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI 

SRL prin administrator special Banea 
Marius Cătălin 

Prin Sentința nr. 830/2018, instanța a 
dispus respingerea acțiunii ca fiind 
neîntemeiată. Prin Decizia Curții de 

Apel București nr. 1965/15.10.2018 a 
fost respins apelul lichidatorului 

judiciar. 

TIRES AND PARTS SRL 

În ceea ce privește punerea în executare a hotărârilor prin care s-a dispus anularea unor transferuri frauduloase, arătăm 
că în pofida demersurilor întreprinse de către lichidatorul judiciar, situația se prezintă conform situației tabelare de mai 
jos: 

Nr. 
Crt. 

Nr. dosar Suma de recuperat Pârât/Debitor Suma efectiv încasată ca 
urmare e demarării 

procedurilor de executare silită 
1 1370/93/2016/a29 91.712,73 lei,  Giurea Maria 0,00 lei 
2 10121/299/2018 18.042 lei Marin Robert 0,00 lei 
3 1370/93/2016/a43 2.500.000 lei.  Jante și Anvelope SRL 0,00 lei 
4 1370/93/2016/a50 1.094.021,68 lei.  Banea Marius Cătălin 0,00 lei 

5 1370/93/2016/a44* 8.316.503, 50 lei Banea Marius Cătălin 0,00 lei 
6 1370/93/2016/a46* 6.451.728,30 lei. Giurea Viorel Vică 0,00 lei 

B.5. Situația actualizată la data de 14 August 2020 a litigiilor în curs aflate în strânsă legătură cu procedura de faliment 
a SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL; 
În vederea asigurării transparenței prezentei proceduri, lichidatorul judiciar s-a îngrijit de actualizarea situației privind 
litigiile în care este parte SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, conform tabelului de mai jos: 

Nr. 
Crt. 

Nr. Dosar Obiect Contestator/Apelant Termen/Soluție 

1 1370/93/2016/a55 Apel împotriva 
Sentinței nr. 691/2018, 

prin care a fost 
respinsă cererea de 

repunere în termen și 
de admitere a creanței.  

Banca Transilvania prin 
Sucursala Pantelimon 

Prin Decizia Curții de Apel 
București nr. 1966/15.10.2018 a 
fost admis apelul, schimbată în 
parte sentința atacată în sensul 

respingerii cererilor de repunere 
în termen și de admitere a 
creanței ca fiind prematur 

formulate. 
2 1370/93/2016/a56 Apel împotriva 

Sentinței nr. 
1930/2018. 

Banca Transilvania prin 
Sucursala Pantelimon 

Prin Decizia Curții de Apel 
București nr. 2364/19.11.2018 a 
fost admis apelul, schimbată în 

tot sentința atacată în sensul 
respingerii contestației ca fiind 

rămasă fără obiect. 
3 1370/93/2016/a58 Contestație formulată 

împotriva Tabelului 
Definitiv Consolidat al 

Creditorilor  

Banca Transilvania prin 
Sucursala Pantelimon 

Prin Încheierea de ședință din 
data de 26 Iulie 2018, judecătorul 

sindic a dispus suspendarea 
cauzei până la soluționarea 
definitivă a dosarului nr. 

1370/93/2016/a56. Ulterior, la 
data de 07 Februarie 2019, prin 
Sentința nr. 344/2019 instanța a 

dispus respingerea contestației ca 
fiind rămasă fără obiect. 

4 1370/93/2016/a59 Contestație formulată 
împotriva Tabelului 

Definitiv Consolidat al 
Creditorilor  

Continental 
Automotive Products 

Prin Sentința nr. 2257/2018, 
judecătorul sindic a dispus 

respingerea contestației ca fiind 
inadmisibilă. 

5 1370/93/2016/a60 Cerere de plată SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI - 

DIRECȚIA 
GENERALĂ 

IMPOZITE ȘI TAXE 
LOCALE 

Prin Sentința nr. 2831/2018, 
judecătorul sindic a dispus 
respingerea cererii ca fiind 

nefondată. 
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6 1370/93/2016/a61 Cerere de plată SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI - 

DIRECȚIA 
GENERALĂ 

IMPOZITE ȘI TAXE 
LOCALE 

Prin Sentința nr. 807/2019, 
judecătorul sindic a dispus 
respingerea cererii ca fiind 

inadmisibilă. 
 

7 1370/93/2016/a62 Cerere de plată UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ A 

COMUNEI 
DOBROEȘTI 

Prin Sentința nr. 1574/2019, 
judecătorul sindic a dispus 
respingerea cererii ca fiind 

inadmisibilă. Prin Decizia Curții 
de Apel București nr. 

1994/25.11.2019 a fost respins ca 
nefondat apelul UNITĂȚII 

ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ A COMUNEI 

DOBROEȘTI . 
8 1370/93/2016/a63 contestație împotriva 

măsurilor 
administratorului/lichi

datorului judiciar 

SECTORUL 3 AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI - 

DIRECȚIA 
GENERALĂ 

IMPOZITE ȘI TAXE 
LOCALE 

Prin încheierea din data de 19 
Decembrie 2019, instanța de 

judecată, în temeiul dispozițiilor 
art. 413 alin.1 pct.1 C.pr.civ., a 
dispus suspendarea soluționării 

prezentei cauze, până la 
soluționarea definitivă a 

dosarului nr. 1370/93/2016/a61.  
9 1370/93/2016/a64 contestație împotriva 

măsurilor 
administratorului/lichi

datorului judiciar 

DIRECȚIA 
GENERALĂ DE 

IMPOZITE ȘI TAXE 
LOCALE SECTOR 3 

Prin încheierea nr. 728 din data 
de 19 Decembrie 2019, instanța 
de judecată a dispus conexarea 

dosarului nr. 1370/93/2016/a64 la 
dosarul nr. 1370/93/2016/a63. 

10 1370/93/2016/a65 contestație împotriva 
măsurilor 

administratorului/lichi
datorului judiciar 

LUPU ADINA Prin încheierea nr. 729 din data 
de 19 Decembrie 2019, instanța 

de judecată a dispus anularea 
cererii formulată de 

contestatoarea Lupu Adina.  
11 1370/93/2016/a66 Cerere de plată BALTAG INES 

CORNELIA 
Prin încheierea nr. 1316/2020 din 
data de 18 Iunie 2020, instanța de 

judecată a dispus respingerea 
cererii ca rămasă fără obiect.  

În ceea ce privește litigiile prezentate mai sus, menționăm că lichidatorul judiciar s-a prezentat/se va prezenta la toate 
termenele de judecată și a întocmit/va întocmi poziții procesuale/întâmpinări/note de ședință, administrând probele 
încuviințate și depunând toate diligențele necesare în vederea asigurării celerității procedurii de insolvență a debitoarei 
SC AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL. 
C. Justificarea cheltuielilor efectuate; 
În perioada raportată nu au fost efectuate cheltuieli de procedură, astfel că situația cheltuielilor se va prezenta în 
cuprinsul următoarelor rapoarte de activitate întocmite de lichidatorul judiciar. 
D. Demersuri ce urmează a fi îndeplinite de lichidatorul judiciar; 
Demersurile asupra cărora lichidatorul judiciar urmează să își focalizeze atenția în perioada imediat următoare sunt: 
1. Continuarea procedurii de valorificare a bunurilor, în conformitate cu Regulamentul de valorificare aprobat de către 
creditori în cadrul ședinței Adunării Generale a Creditorilor din data de 20 Iulie 2018; 
2. Continuarea demersurilor de recuperare a creanțelor societății AUTO SOFT SERVICE ROȚI SRL, conform 
prevederilor art. 64 lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
3. Efectuarea demersurilor prevăzute de legea insolvenței pentru strângerea probelor necesare în vederea formulării 
unor acțiuni prin care să solicite atragerea răspunderii persoanelor care se fac vinovate de starea de insolvență a 
debitoarei. 
E. Solicitări adresate judecătorului sindic; 
1. Acordarea unui termen pentru continuarea procedurii, în vederea realizării demersurilor care se impun a fi efectuate 
în continuare. 

Semnătura: 
 
 
 




