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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1632 din data de 04.12.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3512/115/2016; Tribunal Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Resița, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraș Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 0900 - 1300; 
3. Debitor: SC Pema Ovin SRL, cod de identificare fiscală: 28023330; Sediul social: Ciortea, nr. 26, judeţul Caraș 
Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/69/2011. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Pema Ovin SRL, conform 
Sentinței civile nr. 397 din data de 08.12.2016 pronunţată de Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
nr. 3512/115/2016, în temeiul art. 160 din Legea nr. 85/2014, comunică: Raport asupra fondurilor obţinute din 
lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Pema Ovin SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Pema Ovin SRL 

nr. 1632/04.12.2018 

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare bunuri imobile: 

Nr. 
crt. 

Descriere bun imobil lei 

1 Bunuri imobile înscrise în CF nr. 30097 Vrani, nr. CF vechi 739 Ciortea, nr. Cadastral/nr. Topografic: 142/1/b 
Ciortea, situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, în suprafață totală de 24.281 mp  

321.700,00 lei 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri imobile 321.700,00 lei 

 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare bunuri mobile: 

Nr. 
crt. 

Descriere bunuri mobile lei 

1 Auto Opel Astra 1.7 D - CS26SUS  600,00 lei 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 600,00 lei 

 
3. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe: 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei 

1 Venituri din chirii 2.000,00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 2.000,00 lei 

   

 

 lei 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri imobile, mobile şi încasare de creanţe 324.300,00 lei 

 
 

4. Menţiuni privind plata retribuţiei administratorului / lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie lei 
TVA deductibilă 

aferentă 
retribuţiei 

onorariu 
aprobat - 
LEI/lună 

perioada - 
luni 

calendaristice 

1 
Retribuţie componentă fixă administrator judiciar 800 
lei/lună, exclusiv TVA (perioada de observație iunie-
noiembrie 2016) 

5,712.00 lei 912.00 lei 800.00 lei 6 

2 
Retribuţie componentă fixă lichidator judiciar 800 lei/lună, 
exclusiv TVA (perioada de faliment decembrie 2016 - 
decembrie 2018) 

22,848.00 lei 3,648.00 lei 800.00 lei 24 

3 
Onorariu de succes componentă variabilă lichidator judiciar 
3% din sumele distribuite creditorilor 

8,690.67 lei 1,387.59 lei 3%   

  Total retribuţie administrator/lichidator judiciar 37,250.67 lei 5,947.59 lei    
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5. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 

TVA 
deductibilă 

aferentă 
cheltuielilor 

Obligaţii 
achitate 

Creditare 
societate  

(sume avansate 
de 

administrator 
judiciar) 

Obligații 
restante 
la plată 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea 
nr. 85/2014 (2% din sumele obţinute obţinute din 
valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor, exclusiv 
TVA) 

6,486.00 lei 0.00 lei 12.00 lei -   lei 
6,474.00 

lei 

2 
Cheltuieli poștale - sume avansate de administratorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu George, 
conform decont de cheltuieli 

550.07 lei 87.83 lei -   lei 550.07 lei 550.07 lei 

3 Cheltuieli publicare anunţuri ziar 454.21 lei 72.52 lei 104.29 lei 454.21 lei 349.92 lei 

4 
Cheltuieli alimentare combustibil - sume avansate de 
administratorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu George, conform decont de cheltuieli 

1,138.73 lei 181.81 lei -   lei 1,138.73 lei 
1,138.73 

lei 

5 
Cheltuieli ORC, xerox, listare - sume avansate de 
administratorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu George, conform decont de cheltuieli 

8.00 lei 1.28 lei -   lei 8.00 lei 8.00 lei 

6 Cheltuieli cu comisioanele bancare 45.70 lei 0.00 lei 45.70 lei -   lei -   lei 

7 Cheltuieli servicii de evaluare bun garantat 1,800.00 lei 0.00 lei -   lei -   lei 
1,800.00 

lei 

8 Cheltuieli onorariu și executare dosar nr. 34/ex/2018  700.00 lei 0.00 lei -   lei -   lei 700.00 lei 

  
Total cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. (1) din 

Legea nr. 85/2014 
11,182.71 

lei 
343.44 lei 161.99 lei 2,151.01 lei 

11,020.72 
lei 

 
din care sume avansate de lichidator judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu George pe decont de cheltuieli, 

conform decont de cheltuieli 
2,151.01 lei     

 

6. Alte menţiuni:  
a) Menţiuni cu privire la caietul de sarcini: 

Încasări - garanție licitație publică Suma în lei 

Caiet de sarcini în sumă de 500,00 lei, achitat conform 
Foaie de vărsământ CIDNJFFI.1984836 emisă de Banca 

Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA din data de 
26.10.2018 

500.00 lei 

Total 500.00 lei 

 
b) Menţiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii: 

Nr. 
crt. 

Menţiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii Sume previzionate  

1 

Cheltuieli retribuţie componentă fixă administrator judiciar (800 lei + TVA retribuţie lunară; 
perioada - 24 luni) - în vederea soluționării dosarului penal nr. 192/P/2017, a punerii în executare 
a cererii de antrenare a răspunderii și pentru recuperarea bunurilor si a creantelor din averea 
debitoarei: 

22.848,00 lei 

2 
Cheltuieli cu deplasarea/alimentare combustibil necesar deplasări termene instanţă, deplasări în 
vederea prezentării bunurilor cu posibilii cumpărători 

2.500,00 lei 

3 Cheltuieli cu servicii bancare - comisoane  500,00 lei 

4 Diverse: servicii contabilitate, servicii copiere, servicii postale, etc 2.000,00 lei 

5 
Cheltuieli servicii de evaluare previonate pentru bunurile ce vor fi recuperate de către lichidatorul 
judiciar și/sau eventuale dosare recuperari creante / cheltuieli de executare silită 

3.500,00 lei 

  Total cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii de insolvență 31.348,00 lei 

 

 
c) Menţiuni cu privire la sumele reţinute pentru ajustarea obligaţiilor fiscale viitoare: 

Total sume pentru ajustarea obligatiilor fiscale, din care: 12.826,00 lei 

- impozitul pe profit  0,00 lei 
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- impozit pe clădire și terenuri aferente perioadei 2017 - 2018 / art. 102 din Legea 85/2014 12.826,00 lei 

- TVA de plată 0,00 lei 

 
d) Menţiuni cu privire la cheltuielile aferente valorificării bunului garantat: 
Stabilirea ponderii cheltuielilor potrivit disp. art 159 alin. (1) pct. 1, teza ultima din Legea nr. 85/2014 

Nr. crt. Bun mobil 
Valoare evaluată % din valoarea evaluată a bunurilor din 

averea debitoarei Pema Ovin SRL 
lei 

1 

Bunuri imobile înscrise în CF nr. 30097 
Vrani, nr. CF vechi 739 Ciortea, nr. 

Cadastral/nr. Topografic: 142/1/b Ciortea, 
situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 
26, jud. Caraş-Severin, în suprafață totală de 

24.281 mp 

321.700,00 99,60% 

2 Auto Opel Astra 1.7 D - CS26SUS  1.290,00 0,40% 

  Total 322.990,00 100,00% 

 
e) Menţiuni cu privire la fondurile obţinute din valorificarea bunului garantat de creditorul Banca Comercială 
Intesa Sanpaolo Romania SA: 

Fonduri obținute din valorificarea bunului garantat Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA Suma în lei  
Bunuri imobile înscrise în CF nr. 30097 Vrani, nr. CF vechi 739 Ciortea, nr. Cadastral/nr. Topografic: 142/1/b 
Ciortea, situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, în suprafață totală de 24.281 mp 

321.700,00 lei 

Total fonduri obținute din valorificarea bunului garantat Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA 321.700,00 lei 
 

f) Menţiuni cu privire la cheltuielile direct atribuite valorificării bunului garantat de creditorul Banca Comercială 
Intesa Sanpaolo Romania SA: 

Nr. 
crt. 

Cheltuieli direct atribuite valorificării bunului garantat Intesa Sanpaolo  Suma în lei  TVA deductibilă 

1 
Retribuţie componentă variabilă lichidator judiciar 3% din sumele distribuite 

creditorului garantat Intesa Sanpaolo  
8,690.67 lei 1,387.59 lei 

2 Cheltuieli servicii de evaluare bun garantat 1,800.00 lei  

3 
Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 (2% din 

valoarea bunului garantat) 
6,434.00 lei -   lei 

4 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (3% din veniturile înregistrate din 

valorificarea bunurilor garantate) 
 -   lei 

5 Anunturi ziar valorificare imobil garantat 278.56 lei -   lei 

6 
Cheltuieli deplasare combustibil - prezentari/vizualizari bun garantat / deplasari 

asigurare conservare bun garantat 
778.69 lei -   lei 

  
Cheltuieli direct atribuite valorificării bunurilor garantate Intesa Sanpaolo  17,203.23 lei 1,387.59 lei 

 
 

g) Menţiuni cu privire la cheltuielile indirect atribuite valorificării bunului garantat de creditorul Banca Comercială 
Intesa Sanpaolo Romania SA: 

Nr. 
crt. 

Cheltuieli totale Suma în lei 

Cota-parte a cheltuielilor 
indirecte atribuibilă 

valorificării bunului garantat 
Intesa Sanpaolo România 

SA (99,60%) 

Cheltuieli 
indirecte 

de 
procedură 

1 
Retribuţie componentă fixă administrator judiciar 800 lei/lună, 
exclusiv TVA (perioada de observație iunie-noiembrie 2016) 

5,712.00 lei 5,689.19 lei 22.81 lei 

2 
Retribuţie componentă fixă lichidator judiciar 800 lei/lună, exclusiv 
TVA (perioada de faliment decembrie 2016 - decembrie 2018) 

22,848.00 lei 22,756.75 lei 91.25 lei 

3 Comisioane bancare 45.70 lei 45.52 lei 0.18 lei 
4 Taxe judiciare de timbru -   lei -   lei -   lei 

5 

Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu George, conform decont de 
cheltuieli 

550.07 lei 547.87 lei 2.20 lei 

6 Cheltuieli publicare anunţuri ziar 175.65 lei 174.95 lei 0.70 lei 

7 

Cheltuieli alimentare combustibil - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu George, conform 
decont de cheltuieli 

360.04 lei 358.60 lei 1.44 lei 
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8 
Cheltuieli retribuţie provizionata componentă fixă lichidator 
judiciar (800 lei + TVA retribuţie lunară; perioada - 24 luni)  

22,848.00 lei 22,756.75 lei 91.25 lei 

9 

Cheltuieli cu deplasarea/alimentare combustibil necesar deplasări 
termene instanţă, deplasări în vederea recuperării bunurilor 
debitoarei, deplasari Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița 

2,500.00 lei 2,490.02 lei 9.98 lei 

10 Cheltuieli cu servicii bancare - comisoane  500.00 lei 498.00 lei 2.00 lei 

11 Cheltuieli expertize tehnice în dosarele de recuperări creanţe -   lei -   lei -   lei 

12 

Alte cheltuieli pentru administrarea procedurii (xerox/listare 
documente, cheltueili poştale, publicare anunţuri, bannere 
publicitare, etc.) 

2,000.00 lei 1,992.01 lei 7.99 lei 

13 

Cheltuieli servicii de evaluare previonate pentru bunurile ce vor fi 
recuperate de către lichidatorul judiciar și/sau eventuale cheltuieli 
de executare silită 

3,500.00 lei 3,486.02 lei 13.98 lei 

14 
Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 
(2% din valoarea bunului negarantat, exclusiv TVA) 

52.00 lei 51.79 lei 0.21 lei 

15 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (3% din veniturile 
înregistrate din valorificarea bunului negarantat) 

-   lei -   lei -   lei 

16 
Retribuţie componentă variabilă lichidator judiciar 3% din sumele 
distribuite creditorilor negarantati 

-   lei -   lei -   lei 

17 Cheltuieli executare silita recuperare bunuri negarantate 700.00 lei 212.62 lei 487.38 lei 

  Total cheltuieli indirecte 61,791.46 lei 61,060.09 lei 731.37 lei 
 

h) Menţiuni cu privire la sumele distribuite: 
Sold final cont curent lichidare (la data de 30.11.2018) 324,649.71 lei 

Total Fonduri  
(obținute din valorificarea bunurilor + contravaloare caiete de sarcini, exclusiv TVA şi fonduri 

obținute din recuperarea creanțelor) 
324,800.00 lei 

- venituri din valorificarea bunului Imobil garantat Intesa Sanpaolo România SA 321,700.00 lei 

- venituri din valorificarea bunurilor mobile negarantate 600.00 lei 

- venituri din încasarea creanţelor 2,000.00 lei 

Total Cheltuieli   
(retribuţie lichidator judiciar + cheltuieli conform art.161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 + 

cheltuieli previzionate + sume pentru ajustarea obligaţiilor fiscale viitoare) 
92,607.38 lei 

- cheltuieli aferente valorificării bunului imobil garantat Intesa Sanpaolo Bank 78,263.31 lei 

- cheltuieli indirecte de procedură cf. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 731.37 lei 
Sume de distribuit creditorului garantat Intesa Sanpaolo România SA, conform disp. art. 159 din 

Legea nr. 85/2014  
(venituri din valorificarea bunului garantat - cheltuieli aferente valorificării bunului garantat) 

243,436.69 lei 

Sume rămase în contul de lichidare  
(Sold final cont lichidare - Sume de distribuit creditorului garantat Intesa Sanpaolo Bank) 

81,213.02 lei 

Cheltuieli restante la plată (cheltuieli de procedură cf. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014) 83,224.67 lei 

Sume rămase de distribuit, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014 (Sume rămase în contul 
de lichidare - total cheltuieli de plată) 

0 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


