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Raportul de activitate nr. 1 privind debitorul SC Upgrade SRL 
Număr dosar 566/99 anul 2022 Tribunal Iași Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal Judecător-sindic 
Gabriela Filip Temei juridic: art.59 alin.1 din Legea nr.85/2014 Lichidator judiciar: C.I.I. Ilie Claudiu-Ioan Debitor: SC 
Upgrade SRL 
Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale: după deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței am efectuat procedura de publicitate a deschiderii procedurii într-un cotidian de 
largă circulatie și prin BPI, am întreprins demersuri pentru a identifica debitorul și am transmis prin serviciul poștal 
notificare pentru predarea documentelor prevăzute de art.67 alin.1 și 82 din Legea nr.85/2014; scrisoarea recomandată 
cu confirmare de primire a fost returnată cu mentiunea “avizat-reavizat-expirat termenul de păstrare”, iar documentele 
nu au fost depuse la lichidatorul judiciar ori la dosarul cauzei; ulterior, în urma unei convorbiri telefonice cu 
administratorul debitorului acesta a confirmat că debitorul nu mai functionează la sediu și i-am solicitat o serie de 
documente în vederea îndeplinirii procedurii; în vederea întocmirii tabelului preliminar al creantelor am verificat 
cererile înregistrate la dosar și întrucât nu a fost posibilă vizualizarea tuturor cererilor de creantă și din necesitatea 
actualizării listei creditorilor, am depus cerere de decalare a termenelor procedurale initiale stabilite de instantă, 
respectiv termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanței asupra averii debitorului la 15.04.2022, 
termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 
21.04.2022 și adunarea creditorilor la data de 26.04.2022; instanta a respins cererea de decalare a termenelor și am 
formulat apel împotriva sent.civ.nr.309/21.04.2022; mentionăm că registratura instantei a înregistrat cu titlu de cereri de 
creantă mai multe cereri formulate de administratorul debitorului prin care indică un creditor și suma acestuia, însă 
aceste cereri nu îndeplinesc conditiile legale de a fi înregistrate drept cereri de admitere a creantei deoarece nu provin de 
la respectivii creditori și nu sunt însotite de documente justificative; această modalitate incorectă de înregistrare a 
cererilor și imposibilitatea de a le vizualiza în dosarul electronic au cauzat imposibilitatea lichidatorului judiciar de a 
verifica cererile de admitere a creantei înregistrate la dosar și au determinat formularea cererii de decalare a termenelor; 
deși am revenit de mai multe ori la administratorul debitorului cu solicitarea de a ne comunica documentele debitorului, 
acesta nu a dat curs solicitării nici în prezent, dovadă fiind faptul că am întocmit raportul conform art.97 alin.1 din 
Legea nr.85/2014 pe baza documentelor de la dosar și a celor publice, iar inventarierea bunurilor înregistrate în 
evidentele debitorului nu a avut loc în lipsa administratorului debitorului; la data de 21.04.2022 am întocmit și afișat la 
ușa instanței tabelul preliminar al creanțelor, iar la data de 26.04.2022 am organizat prima adunare a creditorilor care nu 
a confirmat lichidatorul judiciar provizoriu, ci pe C.I.I. Apetrei Mărioara. 
Alte mentiuni: creditorul SC Helios Coatings SRL a formulat contestatie împotriva tabelului preliminar al creantelor, 
astfel încât tabelul definitiv al creantelor nu a fost întocmit. 
Solicitări: pentru solutionarea contestatiei din dosar nr.566/99/2022/a1 și a apelului din dosarul nr.566/99/2022/a2, 
solicităm acordarea unui nou termen; totodată, având în vedere hotărârea adunării creditorilor din 26.04.2022, solicităm 
instantei să ia act de infirmarea subscrisului lichidator judiciar, să dispună acordarea unei remuneratii pentru activitatea 
desfășurată și să dispună numirea în calitate de lichidator judiciar a C.I.I. Apetrei Mărioara. 
Anexe: dovezi BPI privind notificarea deschiderii procedurii simplificate de faliment, tabel preliminar al creantelor, 
raport cauze, hotărâre adunarea creditorilor din 26.04.2022 

C.I.I. Ilie Claudiu-Ioan, prin practician în insolvență Ilie Claudiu-Ioan 
 
Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ORICE CONSTRUCTII SRL, cod unic de înregistrare: 36285243 

Raport asupra fondurilor obținute 
Număr:218 Data emiterii: 16.05.2022. 

1.Date privind dosarul:Număr dosar 96/1371/2021 al Tribunalului Specializat Mureș. 
Judecător sindic:Ioana Raluca Orza Arhiva/registratura instanței:Adresa:str. Bolyai, nr.2,Târgu-Mureș, județul 
Mureș.Numar telefon 0265262010.Program arhivă:8,00-12,00..  
2. Creditori: 
3.1. Debitor:Societatea Orice Construcții SRL, având cod de identificare fiscală 36285243, cu sediul social în 
Tg.Mureș, str. Podeni, nr.31, județul Mureș, număr de ordine în registrul comerțului J26-1466-2017.  
3.2. Administrator special:  
4.Lichidator judiciar Cabinet individual de insolvență Botoș Iacob Dorinel, având cod de identificare fiscală ro 
19852097, cu sediul social în localitatea Ungheni, str. Principală, nr.67, bl.F, sc.1, ap.10, județul Mureș, cu număr de 
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B1478, având telefon 0740207742 sau 0722646459, fax 0265233389, e-
mail botosid@yahoo.com, 
Reprezentat de Botoș Iacob Dorinel 
5.Subsemnatul CII Botoș Iacob Dorinel, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Orice Construcții SRL Tg.Mureș, 
conform sentinței, nr.58/CC din data de 22.04.2021, pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul 
nr.96/1371/2021, în temeiul art.159 din Legea privind procedura insolvenței 
notific raport asupra fondurilor obținute:În perioada scursă de 3 luni de la termenul anterior în această procedură nu am 
reușit să încasări nici o sumă, ca atare nu se impune distribuiri de sume. În contul colector nu am avut sume disponibile 
și nu am avut incasari în aceasta perioada. Au fost efectuate doua distribuiri de sume catre creditorul AJFP Mures.Până 
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