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Nr. 1167/07.11.2013 
 

Dosar nr.: 7959/30/2013 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă  
Judecător sindic: Casiana Todor  
Termen: 23.01.2014 

Debitor: ROMCARN SRL - în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul 
social în Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 97, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1418/2001, CUI 14340932 

Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
 
Raportul administratorului judiciar întocmit în conformitate cu dispoziţiile 

art. 54 din Legea nr. 85/2006 cu propunerea intrare în faliment  

 

Date de identificare a persoanei juridice 

ROMCARN SRL este persoană juridică română, cu sediul social în 
Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 97, jud. Timiș. Societatea a fost 
înfiinţată în anul 2001, având nr. de înregistrare la ORC Timiș J35/1418/2001, 
CUI 14340932, forma de proprietate privată (SRL), iar obiectul principal de 
activitate îl constituie „Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de 

pasăre)” – Cod CAEN Rev. 2 - 1013. 
 

Date privind asociaţii şi administratorii societăţii 
Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 22.200 lei, deţinut în 

proporţie de 100% de către domnul Năcreală Dan-Sorin, născut la data de 
11.04.1966, în Cugir, jud. Alba, domiciliat în Timișoara, str. Boema, nr. 8, jud. 
Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 677035 eliberată de SPCLEP Timișoara la 
data de 04.06.2008, CNP 1660411013531. 
 Calitatea de administrator al societăţii este deţinută de către domnul 
Năcreală Dan-Sorin. 
 

Date privind deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de 

Legea nr. 85/2006 

Prin Sentința comercială nr. 2028 din data de 03.10.2013 pronunţată de 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 7959/30/2013, a fost admisă 
cererea formulată de către creditorul Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Timiș (DGFP Timiș) – în reprezentarea Administrației Finanțelor Publice 
Timișoara (AFP Timișoara) şi în temeiul art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 
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s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului 
Romcarn SRL.  

În cadrul procedurii este desemnat în calitate de administrator judiciar 
SCP MB MANAGEMENT IPURL, cu sediul în Timișoara, str. Macilor, nr. 
26, jud. Timiș, RFO II 0243, CUI RO20804476, prin reprezentant legal d-nul 
Mihail Bojincă – practician în insolvență. 

 
Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 

După numirea noastră în calitate de administrator judiciar, prin Sentința 
comercială nr. 2028 din data de 03.10.2013, s-au întreprins demersuri în vederea 
respectării prevederilor art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei.    

Astfel, administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii în 
Registrul Comerţului, obţinând informaţi referitoare la datele de identificare a 
societăţii, asociaţi şi obiect de activitate.  

În urma acestui demers, la data de 15.10.2013 am fost contactați de către 
administratorul statutar al debitorului, căruia i-a fost înmânată sub semnătură de 
primire, Notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă – nr. 
1094/10.10.2013 și Notificare administrator – nr. 1095/10.10.2013. 

Având în vedere faptul că la data de 15.10.2013, în conformitate cu art.18 
din Legea Cadru, prin decizia Asociatului Unic al debitorului s-a hotărât 
numirea în calitatea de administrator special a d-nului Năcreală Dan-Sorin, 
acesta conform prevederilor legale ne-a adus la cunoştinţă că nu intenţionează să 
depusă un plan de reorganizare a debitorului, datorită faptului că societatea nu 
mai desfășoară activitate și nu există șanse efective de redresare. 

Administratorul judiciar a adus la cunoştinţa administratorului societăţii 
prevederile art. 45 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței privind obligativitatea înscrierii în contextul tuturor actelor și 
corespondenței emise, a mențiunilor “societate în insolvență, in insolvency, en 
procedure collective”.   

Totodată, debitorul a fost notificat cu privire la obligaţia de întocmi şi 
păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după 
deschiderea procedurii, astfel cum prevede art. 46 alin. (2) din Legea 85/2006. 

De asemenea, la data de 17.10.2013 s-a depus la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș, cererea în vederea publicării în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii 
insolvenţei asupra debitorului. Notificarea a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 17351/23.10.2013. 

 În vederea informării creditorilor s-a publicat anunţul de deschidere a 
procedurii de insolvenţă în ziarul de largă circulaţie “Adevărul - Ediția de Vest” 
– nr. 7013/21.10.2013, prin care s-a adus la cunoştinţa prezumtivilor creditori 
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faptul că a fost deschisă procedura insolvenţei asupra debitorului Romcarn 

SRL.  
 

De asemenea, tot în acest scop, s-au trimis notificări privind deschiderea 
procedurii insolvenţei către principalii creditori bugetari: Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, Primăria Buziaș,  
Administrația Fondului pentru Mediu și Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului. 

Pentru a se constata dacă societatea figurează în evidenţele primăriilor cu 
bunuri impozabile ne-am adresat Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara și 
Primăriei Buziaș cu solicitarea de a ne comunica dacă debitorul figurează cu  
terenuri, clădiri sau mijloace de transport şi/sau a figurat în evidenţele acesteia 
cu terenuri, clădiri sau mijloace de transport în cei trei ani anteriori deschiderii 
procedurii. Până la această dată nu am primit răspuns cu privire la informațiile 
solicitate.        

În considerarea intenţiei declarate a debitorului de a nu intra în procedură 
de reorganizare precum și în urma analizării situației actuale a societății 
propunem declanșarea procedurii de faliment față de societatea Romcarn 

SRL.  
 

Concluzii finale 
Având în vedere cele precizate anterior, ca urmare a faptului că debitorul 

că nu intenţionează să depusă un plan de reorganizare, datorită faptului că 
societatea nu mai desfășoară activitate, solicităm instanței: 
a. aprobarea concluziilor prezentului raport şi declanșarea procedurii de 

faliment față de Romcarn SRL, în temeiul art. 107 alin. (1) lit. b) teza I din 
Legea nr. 85/2006; 

b. raportat la dispozițiile art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006, 
dizolvarea Romcarn SRL și ridicarea dreptului de administrare al debitorului; 

c. confirmarea, potrivit art. 107 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2006, SCP MB 
Management IPURL în calitate de lichidator judiciar a societății Romcarn 
SRL. 

 
 

 
 

                                                                  
 


