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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 782 Din data de 26.07.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4174/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ 
și Fiscal; Judecător sindic Carmen Stancu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Gabotti Comerciale SRL, cod de identificare fiscală: 15255991; cu sediul în localitatea Arad, Piața 
Academician Caius Iacob, nr. 3, bl. T, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului 
J02/275/2003. 
4. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 
E-mail: office@consultant-insolventa.ro, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: Popescu G.. 
6. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL 
desemnat prin Sentința civilă nr. 100 din data de 14.02.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4174/108/2016, în temeiul art. 160 alin. (1) din Legea 84/2014, 
comunică: Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe privind debitorul SC Gabotti 
Comerciale SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, privind debitorul  

SC Gabotti Comerciale SRL nr. 782/26.07.2019 

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare bunuri mobile: 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil lei 

1 Bidoane de 5 L 41.60 lei 
2 Capace pentru bidoane de 5 L 8.42 lei 
3 Pompe mici pentru bidoane de 5 l 16.00 lei 
4 Pungi 270/ 500 buc/rola 92.16 lei 

5 Pungi 280/ 500 buc/rola 153.60 lei 

6 Plase 32/38 15.88 lei 
  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 327.66 lei 

 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe: 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei 

1 creanță tranșa 1 SC Gabotti Prima Materia SRL (încasată în data de 25.10.2017) 3,085.00 lei 

2 creanță tranșa 2 SC Gabotti Prima Materia SRL (încasată în data de 28.11.2017) 4,000.00 lei 

3 creanţă tranţa 3 SC Gabotti Prima Materia SRL (încasată în data de 27.12.2017) 4,000.00 lei 

4 
creanță tranșa 4 parțial SC Gabotti Prima Materia SRL (încasată în data de 
26.01.2018) 

3,000.00 lei 

5 
creanță tranșa 4 parțial SC Gabotti Prima Materia SRL (încasată în data de 
21.02.2018) 

1,000.00 lei 

6 creanță tranșa 5 SC Gabotti Prima Materia SRL (încasată în data de 01.03.2018) 4,000.00 lei 

7 creanță tranșa 6 SC Gabotti Prima Materia SRL (încasată în data de 27.03.2018) 4,000.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 23,085.00 lei 

 
Venituri totale din valorificarea bunurilor şi încasare creanţe: 

 lei 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de creanţe 23,412.66 lei 

3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie lei 
onorariu 
aprobat - 
lei/lună 

perioada 
- luni 

calenda 
ristice 

onorariu 
achitat 

observații onorariu achitat 
onorariu 
restant la 

plată 

1 
Retribuţie componentă fixă 
lichidator judiciar (perioada 
14.02.2017- iulie 2019) 

 
17,850.00 

lei 

               
500.00 lei  

30 
15,470.00 

lei 

onorariu aferent perioadei 
14.02.2017 - martie 2019, achitat în 

data de 23.11.2018; 30.01.2019 
28.02.2019; 20.03.2019 

2,380.00 
lei 

2 

Retribuţie componentă variabilă 
administrator/lichidator judiciar 
2% din sumele distribuite 
creditorilor, exclusiv TVA 
(perioada 14.02.2017 - iulie 2019) 

0.00 lei 

 2% din 
sumele 

distribuite 
creditorilor  

30 0.00 lei - 0.00 lei 

  Total retribuţie lichidator judiciar 
17,850.00 

lei 
    

15,470.00 
lei 

  
2,380.00 

lei 
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4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 
Obligaţii 
achitate 

Creditare societate  
(sume avansate de 
lichidator judiciar) 

Obligaţii de 
plată 

restante 
1 Comisioane bancare 208.00 lei 208.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

2 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 
85/2014 (suma de 61,70 lei achitată în 21.11.2017; suma de 
80,00 lei achitată în 08.12.2017; suma de 320,00 lei achitată în 
20.04.2018) 

469.25 lei 461.70 lei 0.00 lei 7.55 lei 

3 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 

110.94 lei 0.00 lei 110.94 lei 0.00 lei 

4 
Cheltuieli furnizare informații ONRC - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

16.00 lei 0.00 lei 16.00 lei 0.00 lei 

5 
Cheltuieli de deplasare - alimentare conbustibil - sume avansate 
de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

690.37 lei 0.00 lei 690.37 lei 0.00 lei 

6 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar 259.56 lei 259.56 lei 0.00 lei 0.00 lei 

7 
Cheltuieli servicii de preluare, prelucrare și arhivare SC 
Viltehnica SRL (conform factură fiscală seria VLTEH0039 din 
02.11.2017, achitată în data de 09.11.2017) 

1,000.00 lei 1,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

8 
Avans expert judiciar desemnat în dosarul nr. 4174/108/2016/a2 - 
Martin I. R. (plătit în data de 04.05.2018) 

2,000.00 lei 2,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

9 
Diferență onorariu expert judiciar desemnat în dosarul nr. 
4174/108/2016/a2 - Martin I. R. (plătit în data de 19.11.2018) 

3,000.00 lei 3,000.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

10 
Onorariu evaluator SC MLM Consulting SRL - evaluare bunuri 
mobile (conform factură fiscală seria MLM nr. 2 din 15.01.2019, 
achitată în data de 30.01.2019) 

900.00 lei 900.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

  Total cheltuieli prevăzute la art.161 pct.1 din Legea nr. 85/2014 8,654.12 lei 7,829.26 lei 817.31 lei 7.55 lei 

 din care sume avansate de lichidator judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 

817.31 lei    

 
5. Alte menţiuni:  
a) Menţiuni cu privire la caietul de sarcini al licitaţiei publice: 

Încasări caiet sarcini licitaţie Suma în lei 
licitație publică din data de 12.06.2019 - adjudecatar Marcu C. C. 50.00 lei 

Total 50.00 lei 

b) Menţiuni cu privire la sumele reţinute pentru ajustarea obligaţiilor fiscale viitoare: 
Total sume pentru ajustarea obligatiilor fiscale viitoare, din care: 11.33 lei 

- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (3%) 11.33 lei 

 

c) Menţiuni cu privire la sumele de distribuit: 
Sold inițial cont de lichidare (la data de 19.09.2017) 0.00 lei 

Sold final cont de lichidare (la data de 30.06.2019) 415.66 lei 

Total Venituri  
(din valorificarea bunurilor mobile şi recuperare creanţe) 

23,462.66 lei 

Total Cheltuieli 
(retribuţie lichidator + cheltuieli cf. art.161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 + sume pentru 

ajustarea obligaţiilor fiscale viitoare) 

26,515.45 lei 
  

Total cheltuieli de plată  
(retribuţie lichidator neachitată + cheltuieli cf. art.161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 neachitate 

+ sume pentru ajustarea obligaţiilor fiscale viitoare) 

3,216.19 lei 
  

Sume de distribuit 
(Venituri totale din valorificarea bunurilor şi încasare creanţe - total cheltuieli de plată) 

0.00 lei 
  

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.. 


