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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în cadrul procedurii de reorganizare  

Nr.: 638 Data emiterii: 11.06.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 8252/30/2016; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Oana Sanda 
Avramescu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Fravins SRL, cod de identificare fiscală: 18605757; Sediul social: Lugoj, str. Memorandului, nr. 3C, 
jud. Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1300/2006. 
3.2. Administrator special: Mioc C. A. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Fravins SRL. 
5. Administrator 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; nume și prenume reprezentant administrator judiciar: 
ec. Popescu G. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Fravins SRL, conform 
Încheierii civile nr. 1462 din data de 24.11.2016 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II - a Civilă, în dosarul nr. 
8252/30/2016, în temeiul art. 75 alin. (3) și art. 106 alin. (1) din Legea 85/2014 depune: Raportul de analiză a cererii de 
plată a creanței curente formulată de Primăria Municipiului Lugoj împotriva averii debitorului SC Fravins SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raport de analiză a cererii de plată a creanței curente formulată de Primăria Municipiului Lugoj împotriva 

averii debitorului SC Fravins SRL 

Număr dosar 8252/30/2016 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: în temeiul art. 75 alin. (3) și art. 106 alin. (1) din Legea 85/2014  
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Fravins SRL. 
În data de 18.12.2018 a fost depusă la dosar Decizia nr. 23795 referitoare la obligațiile de plată accesorii, nr. înreg. 
113951 din 06.12.2018 emisă de Primăria Municipiului Lugoj, privind obligația de plată a debitoarei SC Fravins SRL a 
sumei de 36,84 lei, reprezentând accesorii calculate pentru peiroada 01.01.2018-31.12.2018, aferente impozitului auto 
sub 12 t.  
Având în vedere dispozițiile instanței pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 24.04.2019, precum și 
recalificarea de către judecătorul sindic a Deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. 23795/06.12.2018 
emisă de Primăria Municipiului Lugoj în cerere de plată, administratorul judiciar a procedat la analiza respectivei. 
Administratorul judiciar constată cererea de plată a creanței curente în sumă de 36,84 lei ca fiind legal întemeiată, 
respectiv această sumă fiind deja achitată de debitoarea SC Fravins SRL. 
Conform Certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele, taxele locale și alte venituri 
datorate bugetului local nr. 49261 din 07.06.2019 emiberat de Primăria Municipiului Lugoj, SC Fravins SRL nu 
figurează în evidențele fiscale cu creanțe bugetare de plată către bugetul local.  
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 
 
 
 
 
 


