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I. Confirmarea Planului de reorganizare al activităţii debitoarei 
SC FRAVINS SRL 

 
Dispozițiile art. 132 alin. (1) lit. a) prevăd: „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; […]” 

Având în vedere faptul că tabelul definitiv de creanțe a fost publicat în BPI 
nr. 5632/21.03.2017, în temeiul disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
85/2014 debitorul, cu aprobarea adunării generale a asociaților, în termen de 30 
de zile de la publicarea tabelului definitiv de creante, a propus planul de 
reorganizare al activității debitorului Fravins SRL. 

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. 

Planul de reorganizare al activității SC Fravins SRL a fost afişat pe 
site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la link-ul 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/01/PLAN-DE-
REORGANIZARE-al-activitatii-SC-Fravins-SRL.pdf. 

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 Cristina - Adina 
și SC Sormiaur Company SRL. 

În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și/sau a celor care au votat 
prin corespondență, Adunarea Creditorilor SC Fravins SRL constituită pe 
categorii distincte de creanţe, în temeiul art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
a votat Planul de reorganizare a activității debitorului SC Fravins SRL după 
cum urmează: 

 - Grupa 1 - Creanţele bugetare: 99,73% din creanţele bugetare au votat 
“Împotriva” Planului de reorganizare a activității debitorului SC Fravins SRL, iar 
0,27% nu au exprimat niciun vot. 

 În concluzie, totalul creanţelor bugetare care RESPING Planul de 
reorganizare în categoria creditorilor bugetari este de 99,73%; 

- Grupa 2 - Creanţele chirografare: 94,49% din creanţele chirografare au 
votat “PENTRU” confirmarea Planului de reorganizare a activității debitorului SC 
Fravins SRL respectiv 5,51% nu au exprimat niciun vot. 
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 În concluzie, totalul creanţelor chirografare care APROBĂ Planul de 
reorganizare în categoria creditorilor chirografari este de 94.49%. 

Concluzii: 

Potrivit art. 138 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, “un plan va fi socotit 
acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul este acceptat 
de o majoritate absolută din valoarea creanţelor din acea categorie“. 

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, Planul 
de reorganizare a activității debitoarei SC Fravins SRL a fost VOTAT POZITIV de 
1 (una) categorii defavorizată din totalul de 2 (două) categorii cu drept de vot 
după cum urmează: Grupa 2 - Creanţe chirografare. 

Potrivit art. art. 139 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014: "[…] Planul este 
confirmat în următoarele condiții:  în cazul în care sunt două sau patru categorii, 
planul se consideră acceptat în cazul în care dacă este votat de cel puțin jumatate 
din numărul de categorii, cu condiția ca una dintre categoriile defavorizate să 
accepte planul și ca cel putin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte 
planul;"  

Se observă următoarele motive pentru care sunt incidente disp. art. 139 
alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014: 

- Planul de reorganizare a activității debitoarei SC Fravins SRL a fost 
VOTAT POZITIV de 1 (una) categorii din totalul de 2 (două) categorii cu drept 
de vot, așa cum s-a precizat anterior, 

- conform planului de reorganizare al activității debitorului SC Fravins SRL, 
următoarele categorii de grupe sunt defavorizate: 

Creanțele bugetare prevăzute de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 
85/2014. În această categorie se includ creanțele creditorilor bugetari astfel cum 
acestea sunt înscrise în tabelul definitiv de creanțe în categoria prevăzută de art. 
161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014: 

 DGRFP Timişoara - AJFP Timiş, ce deține o creanță în cuantum de 
83.338,00 lei, creanța propusă a fi achitată este de 15.582,26 lei. 

 Primăria Municipiului Lugoj, ce deţine o creanţă în cuantum de 223,00 lei, 
creanţa propusă a fi achitată este de 41,70 lei în primul trimestru din 
perioada de reorganizare. 

Creanțele chirografare prevăzute de art. 161 pct. (8) şi (9) din Legea nr. 
85/2014. În această categorie se includ creanțele creditorilor chirografari astfel 
cum acestea sunt înscrise în tabelul definitiv de creanțe în categoria prevăzută de 
art. 161 pct. (8) şi (9) din Legea nr. 85/2014: 

 Compact Product SRL, ce deține o creanță în cuantum de 15.808,00 lei, 
creanța propusă a fi achitată este de 0 lei.   

 Sormiaur Company SRL, ce deţine o creanţă în cuantum de 2.268,10 lei, 
creanţa propusă a fi achitată este de 0 lei. 

 Mioc Cristina-Adina, ce deţine o creanţă în cuantum de 268.891,97 lei, 
creanţa propusă a fi achitată este de 0 lei. 

- astfel, planul de reorganizare a activității debitoarei SC Fravins SRL a 
fost acceptat de una dintre categoriile defavorizate – respectiv grupa 
creditorilor chirografari; 
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- un procent de 73,18% din totalul valoric al masei credale a acceptat 
planul de reorganizare al activității SC Fravins SRL. 

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL a hotărât: 

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Fravins SRL constată 
faptul că, din cele 2 (două) categorii de creanţe prevăzute a fi îndestulate prin 
planul de reorganizare, 1 (una) categorie (creanţe chirografare) a votat PENTRU 
Planul de reorganizare propus de administratorul special privind debitorul SC 
Fravins SRL, iar 1 (una) categorie (creanțe bugetare) au votat  ÎMPOTRIVA 
Planului de reorganizare. 

Președintele de ședință constată faptul că sunt incidente disp. art. 139 
alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare este 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, și a fost afișat pe site-ul 
administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro, la link-ul 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/01/Proces-verbal-nr.-
577-din-25.04.2017.pdf. 

 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. 
Judecătorul – sindic, prin Sentința civilă nr. 720/2017 din data de 15.06.2017 a 
admis cererea de confirmare a planului de reorganizare al debitorului.  
 

II. Situația financiară a debitoarei după intrarea în procedura de 
reorganizare judiciară 
 

Subscrisa a solicitat, în temeiul art. 84 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, 
administratorului special al debitoarei SC FRAVINS SRL documentele contabile 
aferente perioadei februarie 2018 – mai 2018. Debitorul a transmis 
administratorului judiciar balanțele aferente lunilor februarie 2018, martie 
2018, aprilie 2018 și mai 2018, Registru de casă aferent lunii mai 2018. 
(Anexa 1) 

Situația financiară a debitorului în perioada februarie 2018 – mai 2018, 
se prezintă astfel: 

Denumire indicatori Sold la data de: 
28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 30.05.2018 

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

Rezultatul reportat/sold final 106.655,03 
pierdere 

106.655,03 
pierdere 

107.326,99 
pierdere 

107.326,99 
pierdere 

Rezultatul exerciţiului financiar 
curent/sold final 

1.517,90 
pierdere 

1.705,90 
pierdere 

1.426,45 
pierdere 

1.536,96 
pierdere 

Rezultatul exerciţiului 
financiar/lunar 

752,81 
pierdere 

188,00 
pierdere 

392,52 
pierdere 

110,50 
pierdere 

Total Capitaluri proprii/ sold final -107.932,93 -108.120,93 -108.513,45 -108623,95 
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 0,00 0,00 0,00 
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(rulaj debitor) 
396,75 

(rulaj creditor) 

(rulaj debitor) 
0,00 

(rulaj creditor) 

(rulaj debitor) 
0,00 

(rulaj creditor) 

(rulaj debitor) 
0,00 

(rulaj creditor) 
Furnizori şi conturi asimilate/sold 
final 

32.917,32 32.917,32 32.917,32 32.917,32 

Furnizori şi conturi asimilate/rulaje 
lunare 

400,02 
(rulaj debitor) 

400,02 
(rulaj creditor) 

150,00 
(rulaj debitor) 

150,00 
(rulaj creditor) 

437,67 
(rulaj debitor) 

437,67 
(rulaj creditor) 

27,50 
(rulaj debitor) 

27,50 
(rulaj creditor) 

Clienţi şi conturi asimilate/sold 
final 

288.597,20 287.097,20 283.176,86 282.176,86 

Clienţi şi conturi asimilate/rulaje 
lunare 

1.100,40 
(rulaj debitor) 

1.100,40 
(rulaj creditor) 

0,00 
(rulaj debitor) 

1.500,00 
(rulaj creditor) 

0,00 
(rulaj debitor) 

3.920,34 
(rulaj creditor) 

0,00 
(rulaj debitor) 

1.000,00 
(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 

24.605,26 24.377,59 24.377,59 23.995,59 

Bugetul statului, fonduri speciale şi 
conturi asimilate/sold final 

58.133,95 58.312,38 58.133,36 58.049,38 

Decontări din operaţiuni în curs de 
clarificare/sold final 

279.109,43 279.109,43 279.109,43 279.109,43 

Conturi la bănci/sold final -269,39 -269,39 -269,39 -269,39 
Conturi la bănci/rulaje lunare 0,00 0,00 0,00 0,00 
Casa/sold final 627,30 1.977,30 5.280,97 5.078,47 
Casa/rulaje lunare 1.100,40 

(rulaj debitor) 
2.214,02 

(rulaj creditor) 

1.500,00 
(rulaj debitor) 

150,00 
(rulaj creditor) 

3920,34 
(rulaj debitor) 

616,67 
(rulaj creditor) 

1.000,00 
(rulaj debitor) 

1.202,50 
(rulaj creditor) 

Total cheltuieli 1.689,80 188,00 392,52 110,50 
Total venituri 924,71 0,00 0,00 0,00 

 
 În luna februarie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative 

în valoare de -107.932,93 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 106.655,03 lei; 
 pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent – sold final  de 

1.517,90 lei, respectiv pierderea înregistrată în luna februarie 2018 
de -765,09 lei (ca rezultat al efectuării unor cheltuieli în luna februarie 
2018 de 1.689,80 lei şi a ocazionării unor venituri de 924,71 lei). 

Conform balanţei de verificare aferente lunii februarie 2018, 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 28.02.2018, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 
23.796,28 lei, în cursul lunii februarie 2018 fiind descărcate din gestiune stocuri 
de marfă în valoare de 1.100,40 lei. 

În cursul lunii februarie 2018 sunt înregistrate şi achitate datorii în valoare 
de 400,02 lei. La data de 28.02.2018, debitoarea înregistrează datorii 
comerciale în cuantum total de 32.917,32 lei. 

La data de 28.02.2018, debitoarea înregistrează creanţe de recuperat în 
sumă de 288.597,20 lei (în cursul lunii februarie 2018 fiind înregistrate și 
încasate creanţe în sumă de 1.100,40 lei), respectiv datorii la clienţi-creditori 
reprezentând avansuri încasate în valoare de 947,27 lei. 

În cursul lunii februarie 2018, nu sunt înregistrate salarii datorate 
personalului. 
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La data de 28.02.2018 sunt înregistrate datorii la bugetul de stat în 
cuantum total de 82.739,21 lei, fiind constituite din: 

 contribuţia unităţii la asigurările sociale – 7.199,59 lei (în cursul lunii 
sunt achitate contribuții în sumă de 1.161,00 lei); 

 contribuţia personalului la asigurări sociale – 5.122,00 lei; 
 contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 7.721,00 

lei; 
 contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate – 2.873,00 lei; 
 contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.462,00, lei;  
 taxa pe valoare adăugată de plată – 53.828,62 lei (în luna februarie 2018 

este achitata TVA în sumă de 231,00 lei); 
 impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.533,00 lei (în cursul lunii 

fiind achitat impozitul în valoare de 25,00 lei). 
La data de 28.02.2018, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în 

sumă de 279.109,43 lei. 
La sfârşitul lunii februarie 2018, debitoarea înregistrează suma de -269,39 

lei reprezentând descoperiri de cont şi 627,30 lei - numerar disponibil în 
casierie (în cursul lunii februarie 2018 sunt efectuate plăţi cu numerar din 
casierie în sumă de 2.214,02 lei și sunt încasate disponibilități în sumă de 
1.100,40 lei). 

În cursul lunii februarie 2018, debitoarea înregistrează cheltuieli în sumă 
totală de 1.689,80 lei (fiind constituite din: cheltuieli privind combustibilul – 
368,09 lei; cheltuieli cu mărfurile – 924,71 lei; cheltuieli cu alte impozite, taxe și 
văsăminte asimilate – 144,00 lei și cheltuieli cu amenzi, penalități – 253,00 lei) şi 
venituri din vânzarea mărfurilor în sumă de 924,71 lei. 
 
 În luna martie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în 

valoare de -108.120,93 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 106.655,03 lei; 
 pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent – sold final  de 

1.705,90 lei, respectiv pierderea înregistrată în luna martie 2018 de 
-188,00 lei.  

Conform balanţei de verificare aferente lunii martie 2018, 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 31.03.2018, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 
23.796,28 lei.  

În cursul lunii martie 2018 sunt înregistrate şi achitate datorii în valoare de 
150,00 lei. La data de 31.03.2018, debitoarea înregistrează datorii comerciale în 
cuantum total de 32.917,32 lei. 

La data de 31.03.2018, debitoarea înregistrează creanţe de recuperat în 
sumă de 287.097,20 lei (în cursul lunii martie 2018 fiind încasate creanţe în 
sumă de 1.500,00 lei), respectiv datorii la clienţi-creditori reprezentând avansuri 
încasate în valoare de 947,27 lei. 

În cursul lunii martie 2018, nu sunt înregistrate salarii datorate 
personalului. 

La data de 30.03.2018 sunt înregistrate datorii la bugetul de stat în 
cuantum total de 82.739,21 lei, fiind constituite din: 
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 contribuţia unităţii la asigurările sociale – 7.199,59 lei; 
 contribuţia personalului la asigurări sociale – 5.122,00 lei; 
 contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 7.721,00 

lei; 
 contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate – 2.873,00 lei; 
 contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.462,00, lei;  
 impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 38,00 lei; 
 taxa pe valoare adăugată de plată – 53.741,38 lei; 
 impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.533,00 lei. 
La data de 30.03.2018, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în 

sumă de 279.109,43 lei. 
La sfârşitul lunii martie 2018, debitoarea înregistrează suma de -269,39 lei 

reprezentând descoperiri de cont, disponibilități în conturi bancare – 60,54 lei şi 
1.977,30 lei - numerar disponibil în casierie (în cursul lunii martie 2018 sunt 
efectuate plăţi cu numerar din casierie în sumă de 150,00 lei și sunt încasate 
disponibilități în sumă de 1.500,00 lei). 

În cursul lunii martie 2018, debitoarea înregistrează cheltuieli în sumă 
totală de 188,00 lei (fiind constituite din: cheltuieli cu servicii executate de terți – 
150,00 lei și cheltuieli cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 38,00 lei).  

 
 În luna aprilie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în 

valoare de -108.513,45 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 107.325,99 lei; 
 pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent – sold final  de 

1.426,46 lei, respectiv pierderea înregistrată în luna aprilie 2018 de -
392,52 lei.  

Conform balanţei de verificare aferente lunii aprilie 2018, 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 30.04.2018, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 
23.796,28 lei.  

În cursul lunii aprilie 2018 sunt înregistrate şi achitate datorii în valoare de 
437,67 lei. La data de 30.04.2018, debitoarea înregistrează datorii comerciale în 
cuantum total de 32.917,32 lei. 

La data de 30.04.2018, debitoarea înregistrează creanţe de recuperat în 
sumă de 283.176,85 lei (în cursul lunii aprilie 2018 fiind încasate creanţe în 
sumă de 3.920,34 lei), respectiv datorii la clienţi-creditori reprezentând avansuri 
încasate în valoare de 947,27 lei. 

În cursul lunii aprilie 2018, nu sunt înregistrate salarii datorate 
personalului. 

La data de 30.04.2018 sunt înregistrate datorii la bugetul de stat în 
cuantum total de 82.510,95 lei, fiind constituite din: 

 contribuţia unităţii la asigurările sociale – 7.199,59 lei; 
 contribuţia personalului la asigurări sociale – 5.122,00 lei; 
 contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 7.721,00 

lei; 
 contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate – 2.873,00 lei; 
 contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.462,00, lei;  
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 impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 00,00 lei (în luna aprilie 
este achitat impozitul în valoare de 38,00 lei); 

 taxa pe valoare adăugată de plată – 53.600,36 lei; 
 impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.533,00 lei. 
La data de 30.04.2018, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în 

sumă de 279.109,43 lei. 
La sfârşitul lunii aprilie 2018, debitoarea înregistrează suma de -269,39 lei 

reprezentând descoperiri de cont, disponibilități în conturi bancare – 60,54 lei şi 
5.280,97 lei - numerar disponibil în casierie (în cursul lunii aprilie 2018 sunt 
efectuate plăţi cu numerar din casierie în sumă de 615,67 lei și sunt încasate 
disponibilități în sumă de 3.920,34 lei). 

În cursul lunii aprilie 2018, debitoarea înregistrează cheltuieli în sumă 
totală de 392,52 lei (fiind constituite din: cheltuieli privind combustibilul – 
285,13 lei; cheltuieli cu materialele nestocate – 100,84 lei; cheltuieli cu servicii 
executate de terți – 6,55 lei).  

 
 În luna mai 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în 

valoare de -108623,95 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 107.325,99 lei; 
 pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent – sold final  de 

1.536,96 lei, respectiv pierderea înregistrată în luna mai 2018 de -
110,50 lei.  

Conform balanţei de verificare aferente lunii mai 2018, 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 31.05.2018, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 
23.796,28 lei.  

În cursul lunii mai 2018 sunt înregistrate şi achitate datorii în valoare de 
27,50 lei (datoria către furnizorul Standicom Mic Gros SRL). La data de 
31.05.2018, debitoarea înregistrează datorii comerciale în cuantum total de 
32.917,32 lei. 

La data de 31.05.2018, debitoarea înregistrează creanţe de recuperat în 
sumă de 282.176,86 lei (în cursul lunii mai 2018 fiind încasate creanţe în sumă 
de 1.000,00 lei de la clientul Nika Drinks SRL), respectiv datorii la clienţi-creditori 
reprezentând avansuri încasate în valoare de 947,27 lei. 

În cursul lunii mai 2018, nu sunt înregistrate salarii datorate personalului. 
La data de 31.05.2018 sunt înregistrate datorii la bugetul de stat în 

cuantum total de 82.044,97 lei,fiind constituite din: 
 contribuţia unităţii la asigurările sociale – 6.817,59 lei; 
 contribuţia personalului la asigurări sociale – 5.122,00 lei; 
 contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 7.721,00 

lei; 
 contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate – 2.873,00 lei; 
 contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.462,00, lei;  
 taxa pe valoare adăugată de plată – 53.524,38 lei; 
 impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.525,00 lei. 
La data de 31.05.2018, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în 

sumă de 279.109,43 lei. 
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La sfârşitul lunii mai 2018, debitoarea înregistrează suma de -269,39 lei 
reprezentând descoperiri de cont, disponibilități în conturi bancare – 626,00 lei 
(cont split TVA) şi 5.078,47 lei - numerar disponibil în casierie (în cursul lunii 
mai 2018 sunt efectuate plăţi cu numerar din casierie în sumă de 1.202,50 lei și 
sunt încasate disponibilități în sumă de 1.000,00 lei). 

În cursul lunii mai 2018, debitoarea înregistrează cheltuieli în sumă totală 
de 392,52 lei (fiind constituite din: cheltuieli cu materialele nestocate – 27,50 lei; 
cheltuieli cu amenzi și penalități – 83,00 lei).  

Conform Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 
35881/04.06.2018, s-a efectuat compensarea sumelor de restituit de la bugetul 
de stat cu obligațiile fiscale restante ale debitoarei Fravins SRL în sumă de 390,00 
lei. (Anexa 2) 
 

III. Situaţia plăților efectuate conform programului de plată a creanţelor 
aprobat prin planul de reorganizare, aferente perioadei 15.03.2018  – 
15.06.2018 (trimestrul IV) este următoarea: 
 
 Debitoarea a respectat programul de plată a creanţelor aferent planului 
de reorganizare al activității, în sensul că a achitat ratele aferente celui de-al IV-lea 
trimestru din programul de plată prevăzut prin planul de reorganizare al averii 
debitoarei, astfel: 

Nr. 
Crt. Creditor Nr. și data documentului de plată Suma (lei) 

1 
D.G.R.F.P. Timişoara – 

A.J.F.P. Timiş 

Chitanţă pentru încasarea veniturilor 
bugetare şi a altor sume 

Serie TS623 nr. 
10000044911/31.05.2018 549,00 

TOTAL PLĂŢI  549,00 
 
Având în vedere faptul că SC FRAVINS SRL a achitat creanţele prevăzute în 
cadrul programului de plată a creanțelor din cuprinsul Planului de Reorganizare, 
pentru al IV-lea trimestru, solicităm respectuos aprobarea prezentului raport şi 
continuarea procedurii de reorganizare judiciară în vederea îndeplinirii condiţiilor 
asumate prin planul de reorganizare. 
 
Anexăm: 
 
Anexa 1 – Balanţele de verificare aferente lunilor februarie 2018, martie 2018, 
aprilie 2018, mai 2018; Registru de casă aferent lunii mai 2018; 

Anexa 2 – Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 35881/04.06.2018; 

Anexa 3 – Dovezi de achitare a ratelor aferente trim. IV prevăzute în programul de 
plată a creanțelor aferent planului de reorganizare 

 
Termen procedural: 12.12.2018 
 
 
 
 

Administratorul judiciar CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 


