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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în cadrul procedurii de reorganizare  

Nr.: 632 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. 175 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raportul de constatare a îndeplinirii 
obligațiilor de plată asumate de debitorul SC Fravins SRL prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa civilă nr. 
720/2017 din data de 15.06.2017, precum și plata creanțelor curente scadente, întocmit în temeiul art. 175 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raportul de constatare a îndeplinirii obligațiilor de plată asumate de debitorul SC Fravins SRL prin planul de 

reorganizare confirmat prin Sentinţa civilă nr. 720/2017 din data de 15.06.2017, precum și plata creanțelor 

curente scadente 

Număr dosar 8252/30/2016 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 175 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Fravins SRL. 
(1). Prezentarea situației financiare a averii debitorului  și a situației plăților efectuate conform programului de plată a 
creanțelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentința civilă nr. 720/2017 din data de 15.06.2017. 
Conform disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014: „Următoarele categorii de persoane vor putea propune un 
plan de reorganizare: a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de la 
publicarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării intenţiei de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), 
dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi în termenul prevăzut de art. 74, în cazul în care procedura a fost deschisă 
ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori; […]” 
Astfel, în data de 05.04.2017 a fost depus la registratura instanţei Planul de Reorganizare a activității SC Fravins SRL, 
plan întocmit și propus de către administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar.  
Conform disp. art. 137 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat în BPI nr. 7123/10.04.2017 
anunțul privind depunerea planului de reorganizare al activității SC Fravins SRL în cuprinsul căruia a  precizat data, ora 
și locul în care se va organiza ședința Adunării Generală a Creditorilor, în vederea votării planului de reorganizare. 
Conform dispoziţiilor art. 47 și art. 137 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL pentru data de 25.04.2017, ora 1200, la sediul 
subscrisei, în vederea votării planului de reorganizare al activității SC Fravins SRL propus de către debitoare prin 
administrator special. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor s-au prezentat sau au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
AJFP Timiș, Mioc C. A. și SC Sormiaur Company SRL. 
Conform Procesului-verbal nr.  577/25.04.2017 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL, s-a 
constat faptul că sunt incidente disp. art. 139 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare fiind votat de 
jumătate din numărul de categorii, una dintre categoriile defavorizate a acceptat planul de reorganizare al activității SC 
Fravins SRL, și un procent de 73,182% din totalul valoric al masei credale a acceptat planul de reorganizare.  
Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor cu nr. 577/25.04.2017 a fost depus la dosarul cauzei, a fost publicat 
în Buletinul Procedurilor de Insolvență conform cererii nr. 578/25.04.2017. 
La termenul de judecată din data de 15.06.2017, s-a solicitat onoratei instanțe să ia act de hotărârea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului, din data de 25.04.2017, și în temeiul disp. art. 139 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, să 
confirme planul de reorganizare al activității debitorului SC Fravins SRL sub supravegherea administratorului judiciar 
Consultant Insolventa SPRL. 
Astfel, prin Sentința civilă nr. 720/2017 din data de 15.06.2017 judecătorul-sindic a admis cererea de confirmare a 
planului de reorganizare al debitorului.  
Conform Programului de plată a creanțelor, cuprins în planul de reorganizare aprobat, debitoarea SC Fravins SRL are 
obligația de a plăti următoarele rate către creditori pe parcursul perioadei de reorganizare: 
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Referitor la situaţia plăţilor conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat 
• Cu privire la plata creanței creditorului Primăria Municipiului Lugoj, debitoarea SC Fravins SRL a respectat 
programul de plată a creanțelor, respectiv a achitat suma de 41,70 lei în primul trimestru din perioada de reorganizare, 
astfel:  

Trimestru Perioada Rată de plătit Rată plătită Dovada plății (serie, nr. dată chitanță) Rămas de plătit 

1 
15.06.2017-
15.09.2017 

41,7 lei 42,00 lei 
155350/2017 nr. 0061420 din data de 05.09.2017 și 
155350/2017 nr. 0061419 din data de 05.09.2017 

 
0,00 lei 

• Cu privire la plata creanței creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, debitoarea SC Fravins SRL 
a respectat programul de plată a creanțelor, respectiv a achitat suma de 15.582,26 lei, reprezentând creanța acceptată 
prin planul de reorganizare, astfel:  

Trimestru Perioada Rată de plătit Rată plătită Dovada plății (serie, nr. dată chitanță) Rămas de plătit 

1 
15.06.2017-
15.09.2017 

231.40 lei 232.00 lei TS623/20100018028/21.07.2017 
                

15,350.26 lei  

2 
15.09.2017-
15.12.2017 

1,963.43 lei 1,963.00 lei 
TS623/10000037440/28.11.2017 și 
TS623/20100020850/06.12.2017 

                
13,387.26 lei  

3 
15.12.2017-
15.03.2018 

1,669.66 lei 1,670.00 lei 
TS623/20100022918/07.02.2018 și 
TS623/20100023061/13.02.2018 

                
11,717.26 lei  

4 
15.03.2018-
15.06.2018 

548.47 lei 549.00 lei TS623/10000044911/31.05.2018 
                

11,168.26 lei  

5 
15.06.2018-
15.09.2018 

2,338.25 lei 2,338.00 lei 
TS623/10000046036/03.07.2018 și 
TS623/10000048112.05.09.2018 

                  
8,830.26 lei  

6 
15.09.2018-
15.12.2018 

187.06 lei 187.00 lei TS623/20100026631/09.10.2018 
                  

8,643.26 lei  

7 
15.12.2018-
15.03.2019 

2,361.69 lei 2,362.00 lei TS623/20100027334/12.11.2018 
                  

6,281.26 lei  

8 
15.03.2019-
15.06.2019 

596.61 lei 
3,160.00 lei 

01/21.02/2019; TS623/10000054823/20.03.2019 și 
TS623/20100030097/03.05.2019 

                  
3,121.26 lei  

9 
15.06.2019-
15.09.2019 

2,562.71 lei 

10 
15.09.2019-
15.12.2019 

1,370.23 lei 

3,122.00 lei TS623/10000056523/02.05.2019 0.00 lei 11 
15.12.2019-
15.03.2020 

933.52 lei 

12 
15.03.2020-
15.06.2020 

819.23 lei 

Total 15,582.26 lei 15,583.00 lei   

Referitor la disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014  
Administratorul judiciar a respectat disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 și a întocmit, publicat și depus la dosarul cauzei 
următoarele rapoarte: 
• Raportul trimestrial privind situația plăților aferente trimestrului I din cadrul programului de plăți confirmat prin 
Planul de reorganizare al activității debitoarei a fost prezentat Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins 
SRL. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1556/15.11.2017, depus la dosarul cauzei şi 
publicat în BPI nr. 21740/17.11.2017, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL cu o majoritate de 
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99,733% din totalul creanţelor acceptate conform programului de plăţi aferent Planului de reorganizare al activităţii 
debitorului, confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 720/15.06.2017, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor 
prezenţi sau care au comunicat un punct de vedere în scris, a luat act de Raportul trimestrial cu privire la situaţia plăţilor 
efectuate conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare, conform disp. art. 144 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014.  
• Raportul trimestrial privind situația plăților aferente trimestrului II din cadrul programului de plăți confirmat prin 
Planul de reorganizare al activității debitoarei a fost prezentat Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins 
SRL. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 249/26.02.2018, depus la dosarul cauzei şi 
publicat în BPI nr. 4190/27.02.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL cu o majoritate de 
99,733% din totalul creanţelor acceptate conform programului de plăţi aferent Planului de reorganizare al activităţii 
debitorului, confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 720/15.06.2017, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor 
prezenţi sau care au comunicat un punct de vedere în scris, a luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Fravins SRL cu privire la situația financiară 
a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de 
reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 720/15.06.2017, privind trimestrul II din primul an.  
• Raportul trimestrial privind situația plăților aferente trimestrului III din cadrul programului de plăți confirmat prin 
Planul de reorganizare al activității debitoarei a fost prezentat Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins 
SRL. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 546/14.05.2018, depus la dosarul cauzei şi 
publicat în BPI nr. 9765/15.05.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL cu o majoritate de 
100,00% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 720/15.06.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin 
plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a 
luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al 
debitorului SC Fravins SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform 
programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 720/15.06.2017, 
privind trimestrul III din primul an.  
• Raportul trimestrial privind situația plăților aferente trimestrului IV din cadrul programului de plăți confirmat prin 
Planul de reorganizare al activității debitoarei a fost prezentat Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins 
SRL. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 860/05.07.2018, depus la dosarul cauzei şi 
publicat în BPI nr. 13534/05.07.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL cu o majoritate de 
100,00% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 720/15.06.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin 
plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a 
luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al 
debitorului SC Fravins SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform 
programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 720/15.06.2017, 
privind trimestrul IV din primul an.  
• Raportul trimestrial privind situația plăților aferente trimestrului V din cadrul programului de plăți confirmat prin 
Planul de reorganizare al activității debitoarei a fost prezentat Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins 
SRL. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1095/20.09.2018, depus la dosarul cauzei şi 
publicat în BPI nr. 17614/21.09.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL cu o majoritate de 
100,00% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 720/15.06.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin 
plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a 
luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al 
debitorului SC Fravins SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform 
programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 720/15.06.2017, 
privind trimestrul V.  
• Raportul trimestrial privind situația plăților aferente trimestrului VI din cadrul programului de plăți confirmat prin 
Planul de reorganizare al activității debitoarei a fost prezentat Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins 
SRL. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1705/18.12.2018, depus la dosarul cauzei şi 
publicat în BPI nr. 24161/19.12.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL cu o majoritate de 
100,00% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 720/15.06.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin 
plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a 
luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al 
debitorului SC Fravins SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform 
programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 720/15.06.2017, 
privind trimestrul VI.  
• Raportul trimestrial privind situația plăților aferente trimestrului VII din cadrul programului de plăți confirmat prin 
Planul de reorganizare al activității debitoarei a fost prezentat Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins 
SRL. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 373/26.03.2019, depus la dosarul cauzei şi 
publicat în BPI nr. 6217/26.03.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL cu o majoritate de 
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100,00% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 720/15.06.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin 
plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a 
luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al 
debitorului SC Fravins SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform 
programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 720/15.06.2017, 
privind trimestrul VII.  
Referitor la situația financiară a SC Fravins SRL 
Situația financiară a debitorului în perioada 01.02.2019 – 31.05.2019, se prezintă astfel: 

Denumire indicator 28.02.2019 31.03.2019 30.04.2019 31.05.2019 

Capital şi rezerve/sold final 240,00 240,00 240,00 240,00 

Rezultatul reportat/sold final 107.326,99 
pierdere 

107.326,99 
pierdere 

107.326,99 
pierdere 

107.326,99 
pierdere 

Rezultatul exerciţiului financiar 
curent/sold final 

16.504,34 
pierdere 

17.375,34 
pierdere 

17.384,67 
pierdere 

18.702,00 
pierdere 

Rezultatul exerciţiului 
financiar/lunar 

0,00 871,00 
pierdere 

9,33 
pierdere 

1.317,33 
pierdere 

Total Capitaluri proprii/ sold final -123.591,33  -124.462,33 -124.471,66 -125.788,99 
Imobilizări corporale/sold final 26.086,72 26.086,72 26.086,72 26.086,72 
Amortizări privind 
imobilizările/sold final 

26.086,72 26.086,72 26.086,72 26.086,72 

Stocuri de mărfuri/sold final 23.796,28 23.796,28 23.796,28 23.796,28 
Stocuri de mărfuri/rulaje 0,00 (rulaj debitor) 

0,00 (rulaj creditor) 
0,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

0,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

0,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

Furnizori şi conturi asimilate/sold 
final 

46.615,76 46.615,76 46.615,76 32.907,76 

Furnizori şi conturi asimilate/rulaje 
lunare 

0,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

539,00 (rulaj debitor) 
539,00 (rulaj creditor) 

0,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

13.808,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

Clienţi şi conturi asimilate/sold 
final 

275.388,73 275.388,73 275.388,73 275.388,73 

Clienţi şi conturi asimilate/rulaje 
lunare 

0,00 (rulaj debitor) 
1.588,53 (rulaj creditor) 

0,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

0,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

0,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

Clienţi-creditori/sold final 947,27 947,27 947,27 947,27 
Personal şi conturi asimilate/sold 
final 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Asigurări sociale, protecţia socială 
şi conturi asimilate/sold final 

19.182,59 19.182,59 17.421,59 15.425,59 

Bugetul statului, fonduri speciale şi 
conturi asimilate/sold final 

58.525,59 58.754,22 58.441,22 58.009,22 

Decontări din operaţiuni în curs de 
clarificare/sold final 

279.109,43 277.289,43 279.109,43 279.109,43 

Conturi la bănci/sold final -269,39 -269,39 -269,39 -269,39 
Conturi la bănci/rulaje lunare 0,00 (rulaj debitor) 

413,00 (rulaj creditor) 
0,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

254,00 (rulaj debitor) 
254,00 (rulaj creditor) 

254,00 (rulaj debitor) 
0,00 (rulaj creditor) 

Casa/sold final 3.579,14 553,14 553,14 0,00 
Casa/rulaje lunare 0,00  (rulaj debitor) 

0,00 (rulaj creditor) 
0,00  (rulaj debitor) 

3.026,00  (rulaj creditor) 
0,00  (rulaj debitor) 
0,00  (rulaj creditor) 

16.890,86 (rulaj debitor) 
0,00  (rulaj creditor) 

Total cheltuieli 0,00 871,00 9,33 1.317,33 
Total venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 

- În luna februarie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -123.591,33 lei, fiind 
constituite din: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 40,00 lei; rezultatul reportat 
din perioadele precedente sub formă de pierdere în cuantum de 107.326,99 lei; pierderea înregistrată în exerciţiul 
financiar curent – sold final  de 16.504,34 lei (în cursul lunii februarie 2019 nu sunt înregistrate cheltuieli și venituri). 
Conform balanţei de verificare aferente lunii februarie 2019, societatea debitoarea deţine imobilizări corporale în 
valoare totală de 26.086,72 lei, constituite din: mijloace de transport – 20.372,97 lei (amortizate complet) şi aparatură 
birotică – 5.713,75 lei (amortizate complet). 
La data de 28.02.2019, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 23.796,28 lei.  
La data de 28.02.2019, debitoarea înregistrează datorii comerciale în cuantum total de 46.615,76 lei (în cursul lunii 
februarie 2019 nu sunt înregistrate sau achitate datorii). 
La data de 28.02.2019, debitoarea înregistrează creanţe de recuperat în sumă de 275.388,73 lei (în cursul lunii februarie 
2019 nu sunt înregistrate și nici nu sunt încasate creanțe). În cursul lunii februarie 2019, nu sunt înregistrate salarii 
datorate personalului. 
La data de 28.02.2019 sunt înregistrate datorii la bugetul de stat în cuantum total de 81.282,36 lei, fiind constituite din: 
contribuţia unităţii la asigurările sociale – 4.718,59 lei; contribuţia personalului la asigurări sociale – 3.420,00 lei; 
contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 6.837,00 lei; contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de 
sănătate – 2.842,00 lei; contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.365,00 lei; taxa pe valoare adăugată 
de plată – 54.059,75 lei; impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.429,00 lei. 
La data de 28.02.2019 este înregistrată taxa pe valoare adăugată neexigibilă în valoare de 21.451,82 lei. 
La data de 28.02.2019, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în sumă de 279.109,43 lei. 
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La sfârşitul lunii februarie 2019, debitoarea înregistrează suma de 3,43 lei în contul bancar la Pireaus Bank în lei, 57,11 
lei – disponibil în contul Alpha Bank euro, suma de 18,74 lei reprezentând descoperiri de cont în lei, suma de 191,19 lei 
reprezentând descoperiri de cont în eur şi 3.579,14 lei - numerar disponibil în casierie. 
- În luna martie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -124.462,33 lei, fiind constituite 
din: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 40,00 lei; rezultatul reportat din 
perioadele precedente sub formă de pierdere în cuantum de 107.326,99 lei; pierderea înregistrată în exerciţiul financiar 
curent – sold final  de 17.375,34 lei (în cursul lunii martie 2019 sunt înregistrate cheltuieli în sumă de 871 lei). 
Conform balanţei de verificare aferente lunii martie 2019, societatea debitoarea deţine imobilizări corporale în valoare 
totală de 26.086,72 lei, constituite din: mijloace de transport – 20.372,97 lei (amortizate complet) şi aparatură birotică – 
5.713,75 lei (amortizate complet). 
La data de 31.03.2019, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 23.796,28 lei.  
La data de 31.03.2019, debitoarea înregistrează datorii comerciale în cuantum total de 46.615,76 lei (în cursul lunii 
martie 2019 sunt înregistrate și achitate datorii în sumă de 539,00 lei). 
La data de 31.03.2019, debitoarea înregistrează creanţe de recuperat în sumă de 275.388,73 lei (în cursul lunii martie 
2019 nu sunt înregistrate și nici nu sunt încasate creanțe). În cursul lunii martie 2019, nu sunt înregistrate salarii datorate 
personalului. 
La data de 31.03.2019 sunt înregistrate datorii la bugetul de stat în cuantum total de 77.936,81 lei, fiind constituite din: 
contribuţia unităţii la asigurările sociale – 4.718,59 lei; contribuţia personalului la asigurări sociale – 3.420,00 lei; 
contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 6.837,00 lei; contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de 
sănătate – 2.842,00 lei; contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.365,00 lei; taxa pe valoare adăugată 
de plată – 54.288,38 lei; impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.429,00 lei; alte impozite, taxe și vărsăminte 
asimilate – 36,84 lei. 
La data de 31.03.2019 este înregistrată taxa pe valoare adăugată neexigibilă în valoare de 21.451,82 lei. 
La data de 31.03.2019, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în sumă de 279.289,43 lei (în cursul lunii martie 
2019 sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în sumă de 1.820,00 lei). 
La sfârşitul lunii martie 2019, debitoarea înregistrează descoperiri de cont în lei de 135,31 lei, descoperiri de cont în 
valută de 134,08 lei și 553,14 lei - numerar disponibil în casierie (în cursul lunii martie 2019 sunt efectuate plăți cu 
numerar din casierie în sumă de 3.026,00 lei). 
- În luna aprilie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -124.471,66 lei, fiind constituite 
din: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 40,00 lei; rezultatul reportat din 
perioadele precedente sub formă de pierdere în cuantum de 107.326,99 lei; pierderea înregistrată în exerciţiul financiar 
curent – sold final  de 17.384,67 lei (în cursul lunii aprilie 2019 sunt înregistrate cheltuieli în sumă de 9,33 lei). 
Conform balanţei de verificare aferente lunii aprilie 2019, societatea debitoarea deţine imobilizări corporale în valoare 
totală de 26.086,72 lei, constituite din: mijloace de transport – 20.372,97 lei (amortizate complet) şi aparatură birotică – 
5.713,75 lei (amortizate complet). 
La data de 30.04.2019, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 23.796,28 lei.  
La data de 30.04.2019, debitoarea înregistrează datorii comerciale în cuantum total de 46.615,76 lei (în cursul lunii 
aprilie 2019 nu sunt înregistrate sau achitate datorii). 
La data de 30.04.2019, debitoarea înregistrează creanţe de recuperat în sumă de 275.388,73 lei (în cursul lunii aprilie 
2019 nu sunt înregistrate și nici nu sunt încasate creanțe). În cursul lunii aprilie 2019, nu sunt înregistrate salarii datorate 
personalului. 
La data de 30.04.2019 sunt înregistrate datorii la bugetul de stat în cuantum total de 75.862,81 lei, fiind constituite din: 
contribuţia unităţii la asigurările sociale – 3.304,59 lei; contribuţia personalului la asigurări sociale – 3.420,00 lei; 
contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 6.524,00 lei; contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de 
sănătate – 2.835,00 lei; contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.338,00 lei; taxa pe valoare adăugată 
de plată – 54.034,38 lei; impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.370,00 lei; alte impozite, taxe și vărsăminte 
asimilate – 36,84 lei. 
La data de 30.04.2019 este înregistrată taxa pe valoare adăugată neexigibilă în valoare de 21.451,82 lei. 
La data de 30.04.2019, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în sumă de 279.109,43 lei. 
La sfârşitul lunii aprilie 2019, debitoarea înregistrează descoperiri de cont în lei de 135,31 lei, descoperiri de cont în 
valută de 134,08 lei și 553,14 lei - numerar disponibil în casierie. 
- În luna mai 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -125.788,99 lei, fiind constituite 
din: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 40,00 lei; rezultatul reportat din 
perioadele precedente sub formă de pierdere în cuantum de 107.326,99 lei; pierderea înregistrată în exerciţiul financiar 
curent – sold final  de 18.702,00 lei (în cursul lunii mai 2019 sunt înregistrate cheltuieli în sumă de 1.317,33 lei). 
Conform balanţei de verificare aferente lunii mai 2019, societatea debitoarea deţine imobilizări corporale în valoare 
totală de 26.086,72 lei, constituite din: mijloace de transport – 20.372,97 lei (amortizate complet) şi aparatură birotică – 
5.713,75 lei (amortizate complet). 
La data de 31.05.2019, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 23.796,28 lei.  
La data de 31.05.2019, debitoarea înregistrează datorii comerciale în cuantum total de 32.907,76 lei (în cursul lunii mai 
2019 sunt înregistrate datorii în sumă de 100,00 lei și achitate datorii în sumă de 13.808,00 lei). 



6 
 

La data de 31.05.2019, debitoarea înregistrează creanţe de recuperat în sumă de 275.388,73 lei (în cursul lunii mai 2019 
nu sunt înregistrate și nici nu sunt încasate creanțe). În cursul lunii mai 2019, nu sunt înregistrate salarii datorate 
personalului. 
La data de 31.05.2019 sunt înregistrate datorii la bugetul de stat în cuantum total de 73.434,81 lei, fiind constituite din: 
contribuţia unităţii la asigurările sociale – 1.932,59 lei; contribuţia personalului la asigurări sociale – 3.420,00 lei; 
contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 5.958,00 lei; contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de 
sănătate – 2.835,00 lei; contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.280,00 lei; taxa pe valoare adăugată 
de plată – 53.602,38 lei; impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.370,00 lei; alte impozite, taxe și vărsăminte 
asimilate – 36,84 lei. 
La data de 31.05.2019 este înregistrată taxa pe valoare adăugată neexigibilă în valoare de 23.640,49 lei. 
La data de 31.05.2019, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în sumă de 279.109,43 lei. 
La sfârşitul lunii mai 2019, debitoarea înregistrează descoperiri de cont în lei de 135,31 lei și descoperiri de cont în 
valută de 134,08 lei. 
Deși debitoarea înregistrează pierderi financiare în perioada analizată, aceasta a respectat planul de reorganizare, 
respectiv a efectuat în integralitate plata ratelor către creditori în cuantum total de 15.623,95 lei, conform programului 
de plată a creanțelor. 
Conform Certificatului de atestare fiscală nr. 33319 eliberat la data de 03.05.2019 de către Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, Serviciul Fiscal Municipal Lugoj, 
debitoarea SC Fravins SRL nu figurează în evidențele contabile cu obligații de plată.  
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.  
Administratorul judiciar va convoca Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 20.06.2019, ora 14:00, la sediul 
administratorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap, 14, jud. Timiș, având ca ordine de zi: 
„Prezentarea Raportului de constatare a îndeplinirii obligațiilor de plată asumate de debitorul SC Fravins SRL prin 
planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa civilă nr. 720/2017 din data de 15.06.2017, precum și plata creanțelor 
curente scadente, întocmit în temeiul art. 175 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.” 
Debitorul SC Fravins SRL a respectat programul de plată a creanțelor în sensul că a a achitat creditorilor suma totală de 
15.623,95 lei reprezentând creanțe bugetare acceptate prin planul de reorganizare. 
Subscrisa în calitate de administrator judiciar constată îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată asumate de debitorul SC 
Fravins SRL prin planul de reorganizare confirmat prin Sentința civilă nr. 720/2017 din data de 15.06.2017, respectiv 
plata creanțelor curente scadente și, prin urmare, solicităm onoratei instanțe ca, în temeiul art. 175 alin. (1) din Legea 
85/2014 să dispună, prin sentință, închiderea procedurii de reorganizare cu consecința reinserției debitorului în circuitul 
economic.  
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 
 
 
 
 
 


