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Nr. 125/13.06.2017 
 
Nr. dosar: 7959/30/2013 
Tribunalul Timiş, Secţia a II – a Civilă 
Termen: 15.06.2017 
Debitor: Romcarn SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul 
social în Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 97, jud. Timiș, 
J35/1418/2001, CIF 1434093 
Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, 
str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
 
Subscrisa, SCP MB MANAGEMENT IPURL, în calitate de lichidator judiciar 
al SC Romcarn SRL – în faliment, in banckrupcy, en faillite, depune 
următorul: 
 
 

Raport de activitate nr. 125/13.06.2017 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura 

generală de insolvenţă conform art. 21 din Legea nr. 85/2006, pentru 
debitorul  SC Romcarn SRL 

 
 

 In patrimoniul societății au fost identificate bunuri mobile (utilitare) 
pentru fabricarea/depozitarea produselor din carne, piese de mobilier 
pentru birou si calculatoare. 
 La data de 06.02.2017, lichidatorul judiciar a convocat adunarea 

creditorilor cu urmatoarea ordine de zi: 
 1. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de casare si 
valorificare ca deșeuri a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei 
Romcarn SRL, rămase nevalorificate după 10 luni de procedură..” 

Convocarea nr.21/26.01.2017 privind sedința adunării creditorilor 
debitorului SC Romcarn SRL din data de 06.02.2017 a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 1736/30.01.2017. 
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Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanțelor 
prezente respinge propunerea lichidatorului judiciar de casare si 
valorificare ca deșeuri a debitoarei Romcarn SRL și propune continuarea 
măsurilor de valorificare a bunurilor prin metoda licitației publice. 

Procesul verbal al adunarii creditorilor a fost publicat in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr.2612/09.02.2017. 

Avand în vedere ca prin regulamentul de valorificare a bunurilor a fost 
stabilita metoda de valorificare prin licitație publică cu strigare, lichidatorul 
judiciar a procedat la organizarea unui numar de 3 licitații la interval de 2 
săptămâni intre ele. 

Procesul verbal de afisare a publicației de vânzare a fost afisat la sediul 
societatii debitoarea, la sediul lichidatorului judiciar, la sediul Tribunalului 
Timis, conform dovezilor anexate. 

La ședințele de licitații ce au fost stabilite la data de 22.02.2016, 
01.03.2016, si 15.03.2016 nu a fost prezent nici un ofertant. 

Anuntul de vânzare a bunurilor mobile ROMCARN a fost in permanenta 
publicat pe pagina de internet a lichidatorului www.mb.ro cât și pe site-ul 
de publicitate www.olx.ro, orice persoană interesată putând să facă o oferta 
de cumpărare. 

 
 Având în vedere că bunurile supuse valorificării prezintă un grad 

ridicat de depreciere unele fiind bunuri incomplete si nefuncționale, 
neputând fi valorificate până în prezent. 
 Constatând că proprietarul spațiului unde sunt depozitate urmează să 

reorganizeze depozitele urmând a fi necesară plata unei chirii pentru 
depozitare 
 
lichidatorul judiciar va convoaca adunarea creditorilor pentru luarea 
unei decizii privind modul de finalizare a valorificării și închiderea 
procedurii 

 
 
Pentru considerentele expuse mai sus, solicităm Onoratei Instanțe 

un termen in vederea finalizării procedurii. 
 
 
Lichidator judiciar, 
SCP MB Management IPURL,   
Prin Mihail Bojincă 

http://www.olx.ro/
Bojinca
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