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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr. 507 din data de 07.05.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5776/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Cristina 

Crăciun. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiș; programul arhivei: 

Luni – Joi orele 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: SC Anvelo-Seb SRL, cod de identificare fiscală: 16885960; Sediul social: Timișoara, str. Ion Ionescu de la 

Brad, bl. A28, sc. A, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/3136/2004. 

3.2. Administrator special: Brînză S.. 

4. Creditori: nu este cazul. 

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. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Anvelo-Seb SRL, 

conform Sentinţei civile nr. 809 din data de 07.07.2017 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 

nr. 5776/30/2017, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul de activitate privind descrierea 

modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

pentru debitorul SC Anvelo-Seb SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă, 

pentru debitorul SC Anvelo-Seb SRL 

Număr dosar 5776/30/2017 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Cristina Crăciun.  

Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Anvelo - Seb SRL. 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014  

Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Anvelo Seb SRL a fost publicat în BPI conform 

cererii nr. 2882/11.02.2019. 

Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 

2. Referitor la cheltuielile avansate de către administratorul judiciar 

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum 

de 109,02 lei, astfel: 

Nr. Crt. Denumire furnizor Factura Suma (lei) Observaţii 

1 C.N. Poşta Română S.A. DIV00039879/20.07.2017 7,30 transmitere notificări deschidere procedură 

2 C.N. Poşta Română S.A. DIV00039881/20.07.2017 7,30 transmitere notificări deschidere procedură 

3 C.N. Poşta Română S.A. DIV00040308/21.07.2017 51,10 transmitere notificări deschidere procedură 

4 Olimpiq Media SRL MPP 4636/24.07.2017 43,32 publicare anunţ în ziar 

TOTAL 109,02  

Onorariul administratorului judiciar, perioada 07.07.2017-31.01.2019: 

1000 lei/lună x 22 luni = 22.000 lei + TVA = 26.180 lei. 

3. Referitor la situația financiară a SC Anvelo-Seb SRL 

Administratorul judiciar a procedat la analiza documentelor financiar-contabile puse la dispoziţie de către reprezentanţii 

debitoarei, respectiv: balanţa de verificare aferentă lunii noiembrie 2018, Registrul de încasări și plăți aferent lunii 

noiembrie 2018, Registru de bancă în valută aferent lunii noiembrie 2018, Registru de bancă în lei aferent lunii 

noiembrie 2018, Registru de casă în valută aferent lunii noiembrie 2018, balanţa de verificare aferentă lunii decembrie 

2018, Registrul de încasări și plăți aferent lunii decembrie 2018, Registru de bancă în valută aferent lunii decembrie 

2018, Registru de bancă în lei aferent lunii decembrie 2018, Registru de casă în valută aferent lunii decembrie 2018, 

balanţa de verificare aferentă lunii ianuarie 2019, Registrul de încasări și plăți aferent lunii ianuarie 2019, Registru de 

bancă în valută aferent lunii ianuarie 2019, Registru de bancă în lei aferent lunii ianuarie 2019, Registru de casă în 

valută aferent lunii ianuarie 2019. 

Denumirea elementului 
Sold la data de: 

30.11.2018 31.12.2018 31.01.2019 

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

Rezultatul reportat/sold final 
31.839,16 lei 31.839,16 lei 31.839,16 lei 

pierdere pierdere pierdere 
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Rezultatul exercițiului financiar/sold final 
-7.422,13 7.716,68 lei -10.074,54 lei 

pierdere profit pierdere 

Rezultatul exerciţiului financiar/ lunar 
-11.094,58 15.138,81 lei -17.791,22 lei 

pierdere profit pierdere 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate/sold final 86.777,82 lei 86.777,82 lei 86.777,82 lei 

Imobilizări corporale/sold final 165.119,00 lei 165.119,00 lei 165.119,00 lei 

Amortizări privind imobilizările/sold final 165.118,80 165.119,00 lei 165.119,00 lei 

Furnizori și conturi asimilate/sold final 421.502,79 lei 444.391,32 lei 462.240,50 lei 

Furnizori și conturi asimilate/rulaje 

3.756,32 lei 3.712,28 lei 1.411,45 lei 

(rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) 

25.486,06 lei 26.600,81 lei 19.260,63 lei 

(rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) 

Clienți și conturi asimilate/sold final 357.190,25 lei 402.521,05 lei 406.440,26 lei 

Clienți și conturi asimilate/rulaje 

22.581,07 lei 45.330,80 lei 6.086,15 lei 

(rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) 

26.779,40 lei 0,00 lei 2.166,94 lei 

(rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) 

Personal și conturi asimilate/sold final 13.164,00 lei 13.164,00 lei 13.419,00 lei 

Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate/sold final 28.336,00 lei 27.699,00 lei 29.636,00 lei 

Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate/sold final -60.317,47 lei -58.933,06 lei -58.760,41 lei 

Sume datorate asociaţilor/sold final 51.283,51 lei 51.283,51 lei 51.283,51 lei 

Decontări din operaţiuni în curs de clarificare/sold final 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

Conturi la bănci/sold final 3.746,03 lei 3.707,02 lei 169,98 lei 

Conturi la bănci/rulaje 

25.958,72 lei 25,12 lei 2.954,55 lei 

(rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) 

22.315,48 lei 64,13 lei 6.491,59 lei 

(rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) 

Casa/sold final 161.487,54 lei 154.970,70 lei 157.011,14 lei 

Casa/rulaje 

26.746,58 lei 2.295,95 lei 9.557,24 lei 

(rulaj debitor) (rulaj debitor) (rulaj debitor) 

11.078,86 lei 8.812,79 lei 7.516,80 lei 

(rulaj creditor) (rulaj creditor) (rulaj creditor) 

Total Conturi de cheltuieli 34.593,32 lei 32.282,58 lei 24.567,36 lei 

Total Conturi de venituri 23.498,74 lei 47.421,39 lei 6.776,14 lei 

În luna noiembrie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -39.021,29 lei, fiind constituit 

din următoarele elemente componente: 

-capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; 

-rezerve legale în valoare de 40,00 lei; 

-rezultatul reportat sub formă de pierdere neacoperită în cuantum de 31.839,16 lei; 

-pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 7.422,13 lei, în luna noiembrie 2018 fiind 

înregistrată o pierdere în sumă de -11.094,58 lei (din care: 23.498,74 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii 

noiembrie 2018 şi 34.593,32 lei – venituri înregistrate în cursul lunii noiembrie 2018). 

Conform balanţei analitice aferente lunii noiembrie 2018, debitoarea deţine următoarele imobilizări: 

-mijloace de transport în valoare totală de 165.119,00 lei, amortizarea cumulată aferentă de 165.119,00 lei, amortizare 

înregistrată în luna noiembrie 2018 de 2.795,35 lei. 

La data de 30.11.2018, debitoarea înregistreză stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință în valoare de 

30.600,76 lei. 
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La data de 30.11.2018, debitoarea înregistrează datorii în cuantum total de 631.253,78 lei, fiind constituite din: 

-datorii la furnizori (cont 4011) – sold final de 40.002,95 lei (în cursul lunii noiembrie 2018 fiind înregistrate noi datorii 

în sumă de 3.400,14 lei și achitări în cuantum de 2.838,65 lei); 

-datorii la furnizori externi (cont 4012) – sold final de 381.499,84 lei (în cursul lunii noiembrie 2018 fiind înregistrate 

noi datorii în sumă de 22.085,92 lei și achitări în cuantum de 917,67 lei); 

-datorii la furnizori de imobilizări (cont 404) – sold final de 20.158,66 lei; 

-datorii salariale (cont 421) – sold final de 13.164,00 lei (în cursul lunii noiembrie 2018 au fost înregistrate salarii 

datorate în sumă de 4.750,00 lei şi au fost achitate salarii în sumă de 4.750,00 lei); 

-reţineri din salarii datorate terţilor (cont 427) – sold final de 540,00 lei; 

-datorii privind contribuţia unităţii la asigurările sociale (cont 4311) – sold final de 6.850,00 lei; 

-datorii privind contribuţia personalului la asigurările sociale (cont 4312) – sold final de 6.163,00 lei; 

-datorii privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4313) – sold final de 2.624,00 lei; 

-datorii privind contribuţia personalului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4314) – sold final de 3.034,00 lei; 

-datorii privind contribuţia de asigurări sociale (cont 4315) – 5.977,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția în 

sumă de 1.188,00 lei); 

-datorii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 2.390,00 lei (în cursul lunii este înregistrată 

contribuția în sumă de 475,00 lei); 

-datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 683,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția 

în sumă de 107,00 lei); 

-datorii privind contribuţia unităţii la fondul de şomaj (cont 4371) – sold final de 218,00 lei; 

-datorii privind contribuţia personalului la fondul de şomaj (cont 4372) – sold final de 208,00 lei; 

-impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cont 4418) – sold final de 3.535,00 lei; 

-impozitul pe veniturile de natura salariilor (cont 444) – sold final de 5.956,00 lei (în cursul lunii este înregistrat -

impozitul datorat în sumă de 208,00 lei); 

-datorii la fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – sold final de 189,00 lei; 

-sume datorate asociatului unic (cont 4551) – sold final de 51.283,51 lei; 

-ale împrumuturi (cont 167) – sold final de 86.777,82 lei. 

La data de 30.11.2018, debitoarea înregistrează creanţe în cuantum total de 426.998,72 lei, fiind constituite din: 

-creanţe faţă de clienţi (cont 4112) – sold final de 357.190,25 lei (în cursul lunii noiembrie 2018 sunt încasate creanţe în 

cuantum de 26.779,40 lei și constituite în cuantum de 22.581,07 lei); 

-taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 62.458,97 lei (în cursul lunii noiembrie 2018 este înregistrată TVA 

de recuperat în sumă de 346,76 lei); 

-taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) –  sold final de 7.349,50 lei.  

La sfârşitul lunii noiembrie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuantum de 

3.746,03 lei (3.771,15 lei în contul bancar în valută la ING Bank; în cursul lunii noiembrie 2018 sunt efectuate plăţi în 

sumă de 25.958,72 lei și încasate disponibilități bănești în valoare de 22.315,48 lei) şi numerar în casierie în cuantum de 

161.487,54 lei (din care valută în cuantum de 159.291,45 lei, în cursul lunii fiind încasată suma de 4.666,80 lei și plătită 

suma de 21.671,81 lei). 

În cursul lunii noiembrie 2018, societatea debitoare înregistrează venituri în sumă totală de 23.498,74 lei (fiind 

constituite din venituri din servicii prestate – 22.581,07 lei și venituri din diferențe de curs valutar – 917,67 lei) şi 

efectuează cheltuieli în sumă totală de 34.593,32 lei, fiind constituite din: 

-cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) – 16.553,48 lei; 

-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar (cont 603) – 568,07 lei; 

-cheltuieli privind materialele nestocate (cont 604) – 190,82 lei; 

-cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611) – 1.535,80 lei; 

-cheltuieli cu primele de asigurare (cont 613) – 694,41 lei; 

-cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane (cont 624) – 4.909,52 lei; 

-cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (cont 627) – 217,33 lei; 

-alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (cont 628) – 1.383,27 lei; 

-cheltuieli cu salariile personalului (cont 641) – 4.750,00 lei; 

-cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (cont 646) – 107,00 lei; 

-cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs valutar (cont 665) – 888,27 lei; 

-cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor corporale (cont 6811) – 2.795,35 lei; 

-cheltuieli cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cont 698) – 0,00 lei. 

Conform Registrului de încasări şi plăţi aferent lunii noiembrie 2018, debitoarea efectuează următoarele plăţi: 

-plata cv factură nr. 32874/01.11.2018 DUMIVEST SRL – 610,08 lei; 

-plata cv factură nr. 17/01.11.2018 MEC NICFLA SRL – 647,00 lei; 

-salarii în cuantum de 2.879,00 lei; 

-plata cv fatură nr. 211463 / 01.11.2018 AUTO OVAROM SRL – 306,80 lei; 

-plată cv factură nr. 2018156/01.11.2018, SC ACLIMA BUS SRL – 235,29 lei; 

-plată poliță EOROINS RCA RO/16 – 694,41 lei; 

-plată cv factură nr. 211625/13.11.2018 AUTO OVAROM SRL – 21,50 lei; 
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-plată cv factură nr. 331636754/27.10.2018 VODAFONE RO SA – 346,00 lei; 

-plată cv factură nr. 16465/16.11.2018 ady service srl – 325,21 lei. 

În luna decembrie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de - 39.315,84 lei, fiind constituit 

din următoarele elemente componente: 

-capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; 

-rezerve legale în valoare de 40,00 lei; 

-rezultatul reportat sub formă de pierdere neacoperită în cuantum de 31.839,16 lei; 

-profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 7.716,68 lei, în luna decembrie 2018 fiind 

înregistrat profit în sumă de 15.138,81 lei (din care: 32.282,58 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii decembrie 2018 

şi 47.421,39 lei – venituri înregistrate în cursul lunii decembrie 2018). 

Conform balanţei analitice aferente lunii decembrie 2018, debitoarea deţine următoarele imobilizări: 

-mijloace de transport în valoare totală de 165.119,00 lei, amortizarea cumulată aferentă de 165.119,00 lei, amortizare 

înregistrată în luna decembrie 2018 de 0,20 lei. 

La data de 31.12.2018, debitoarea înregistreză stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință în cuantum de 

30.600,76 lei, înregistrate în contul 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință.  

La data de 31.12.2018, debitoarea înregistrează datorii în cuantum total de 652.985,31 lei, fiind constituite din: 

-datorii la furnizori (cont 4011) – sold final de 41.796,32 lei (în cursul lunii decembrie 2018 fiind înregistrate noi datorii 

în sumă de 1.793,37 lei şi achitate datorii la furnizori interni în sumă de 0,00 lei); 

-datorii la furnizori externi (cont 4012) – sold final de 402.595,00 lei (în cursul lunii decembrie 2018 fiind înregistrate 

noi datorii în sumă de 24.807,44 lei şi achitate datorii la furnizori externi în sumă de 3.712,28 lei); 

-datorii la furnizori de imobilizări (cont 404) – sold final de 20.158,66 lei; 

-datorii salariale (cont 421) – sold final de 13.164,00 lei (în cursul lunii decembrie 2018 au fost înregistrate salarii 

datorate în sumă de 4.750,00 lei şi au fost achitate salarii în sumă de 4.750,00 lei); 

-reţineri din salarii datorate terţilor (cont 427) – sold final de 540,00 lei; 

-datorii privind contribuţia unităţii la asigurările sociale (cont 4311) – sold final de 6.850,00 lei; 

-datorii privind contribuţia personalului la asigurările sociale (cont 4312) – sold final de 6.163,00 lei; 

-datorii privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4313) – sold final de 2.624,00 lei; 

-datorii privind contribuţia personalului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4314) – sold final de 3.034,00 lei; 

-datorii privind contribuţia de asigurări sociale (cont 4315) – 5.549,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția în 

sumă de 1.188,00 și achitată suma de 1.616,00 lei); 

-datorii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 2.219,00 lei (în cursul lunii este înregistrată 

contribuția în sumă de 475,00 lei și achitată suma de 646,00 lei); 

-datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 645,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția 

în sumă de 107,00 lei și achitată suma de 145,00 lei); 

-datorii privind contribuţia unităţii la fondul de şomaj (cont 4371) – sold final de 218,00 lei; 

-datorii privind contribuţia personalului la fondul de şomaj (cont 4372) – sold final de 208,00 lei; 

-impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cont 4418) – sold final de 3.077,00 lei; 

-impozitul pe veniturile de natura salariilor (cont 444) – sold final de 5.894,00 lei (în cursul lunii este înregistrat 

impozitul datorat în sumă de 208,00 lei); 

-datorii la fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – sold final de 189,00 lei; 

-sume datorate asociatului unic (cont 4551) – sold final de 51.283,51 lei; 

-ale împrumuturi (cont 167) – sold final de 86.777,82 lei. 

La data de 31.12.2018, debitoarea înregistrează creanţe în cuantum total de 470.425,11 lei, fiind constituite din: 

-creanţe faţă de clienţi (cont 4112) – sold final de 402.521,05 lei (în cursul lunii decembrie 2018 sunt înregistrate 

creanţe în cuantum de 45.330,80 lei); 

-taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 60.415,97 lei (în cursul lunii decembrie 2018 este înregistrată TVA 

de recuperat în sumă de -2.043,00 lei); 

-sume în curs de decontare (cont 473) – 0 ,00 lei; 

-taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) –  sold final de 7.488,09 lei.  

La sfârşitul lunii decembrie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuantum de 

3.707,02 lei (3.732,04 lei în contul bancar în valută la ING Bank; în cursul lunii decembrie 2018 sunt efectuate plăţi în 

sumă de 64,13 lei și încasări în sumă de 25,12lei) şi numerar în valută în casierie în cuantum de 154.970,70 lei (în 

cursul lunii fiind încasată suma de 2.295,95 lei şi efectuate plăţi în sumă de 8.812,79 lei). 

În cursul lunii decembrie 2018, societatea debitoare înregistrează venituri în sumă totală de 47.421,39 lei (fiind 

constituite din venituri din servicii prestate – 44.613,94 lei, alte venituri din exploatare – 2.016,00 lei și venituri din 

diferenţe favorabile de curs valutar – 791,45 lei) şi efectuează cheltuieli în sumă totală de 32.280,58 lei, fiind constituite 

din: 

-cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) – 17.402,85 lei; 

-cheltuieli privind materialele nestocate (cont 604) – 46,33 lei; 

-cheltuieli cu primele de asigurare (cont 613) – 0,00 lei; 

-cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane (cont 624) – 6.213,95 lei; 

-cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (cont 626) – 652,59 lei; 
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-cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (cont 627) – 39,01 lei; 

-alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (cont 628) – 1.360,30 lei; 

-cheltuieli cu salariile personalului (cont 641) – 4.750,00 lei; 

-cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (cont 646) –107,00 lei; 

-cheltuieli privind despăgubiri, amenzi, penalităţi (cont 6581) – 25,35 lei; 

-cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs valutar (cont 665) – 761,00 lei; 

-cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor corporale (cont 6811) – 0,20 lei; 

-cheltuieli cu impozitul pe venit (cont 698) – 924,00 lei. 

Conform Registrului de încasări şi plăţi aferent lunii decembrie 2018, debitoarea efectuează următoarele plăţi: 

-plată salarii – 2.879,00 lei. 

În luna ianuarie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -41.673,70 lei, fiind constituit 

din următoarele elemente componente: 

-capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; 

-rezerve legale în valoare de 40,00 lei; 

-rezultatul reportat sub formă de pierdere neacoperită în cuantum de 31.839,16 lei; 

-pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent cu un sold final de 10.074,54 lei, în luna ianuarie 2019 fiind 

înregistrată o pierdere în sumă de 17.791,22 lei (din care: 24.567,36 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii ianuarie 

2019 şi 6.776,14 lei – venituri înregistrate în cursul lunii ianuarie 2019). 

Conform balanţei analitice aferente lunii ianuarie 2019, debitoarea deţine următoarele imobilizări: 

-mijloace de transport în valoare totală de 165.119,00 lei, amortizarea cumulată aferentă de 165.119,00 lei, amortizare 

înregistrată în luna ianuarie 2019 de 0,00 lei. 

La data de 31.01.2019, debitoarea înregistreză stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință în valoare de 

30.600,76 lei. 

La data de 31.01.2019, debitoarea înregistrează datorii în cuantum total de 673.272,49 lei, fiind constituite din: 

-datorii la furnizori (cont 4011) – sold final de 42.402,00 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 fiind înregistrate noi datorii 

în sumă de 1.347,68 lei și achitate datorii în cuantum de 742,00 lei); 

-datorii la furnizori externi (cont 4012) – sold final de 419.838,50 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 fiind înregistrate noi 

datorii în sumă de 17.912,95 lei și achitate datorii în cuantum de 669,45 lei); 

-datorii la furnizori de imobilizări (cont 404) – sold final de 20.158,66 lei; 

-datorii salariale (cont 421) – sold final de 13.419,00 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 au fost înregistrate salarii datorate 

în sumă de 5.200,00 lei şi au fost achitate salarii în sumă de 4.945,00 lei); 

-reţineri din salarii datorate terţilor (cont 427) – sold final de 540,00 lei; 

-datorii privind contribuţia unităţii la asigurările sociale (cont 4311) – sold final de 6.850,00 lei; 

-datorii privind contribuţia personalului la asigurările sociale (cont 4312) – sold final de 6.163,00 lei; 

-datorii privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4313) – sold final de 2.624,00 lei; 

-datorii privind contribuţia personalului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4314) – sold final de 3.034,00 lei; 

-datorii privind contribuţia de asigurări sociale (cont 4315) – 6.849,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția în 

sumă de 1.300,00 lei); 

-datorii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 2.739,00 lei (în cursul lunii este înregistrată 

contribuția în sumă de 520,00 lei); 

-datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 762,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția 

în sumă de 117,00 lei); 

-datorii privind contribuţia unităţii la fondul de şomaj (cont 4371) – sold final de 218,00 lei; 

-datorii privind contribuţia personalului la fondul de şomaj (cont 4372) – sold final de 208,00 lei; 

-impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cont 4418) – sold final de 3.077,00 lei; 

-impozitul pe veniturile de natura salariilor (cont 444) – sold final de 6.140,00 lei (în cursul lunii este înregistrat 

impozitul datorat în sumă de 246,00 lei); 

-datorii la fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – sold final de 189,00 lei; 

-sume datorate asociatului unic (cont 4551) – sold final de 51.283,51 lei; 

-ale împrumuturi (cont 167) – sold final de 86.777,82 lei. 

La data de 31.01.2019, debitoarea înregistrează creanţe în cuantum total de 474.417,67 lei, fiind constituite din: 

-creanţe faţă de clienţi (cont 4112) – sold final de 406.440,26 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 sunt constituite creanțe în 

cuantum de 6.086,15 lei și achitate creanțe în cuantum de 2.166,94 lei); 

-taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 60.534,03 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 este înregistrată TVA 

de recuperat în sumă de 118,06 lei); 

-sume în curs de decontare (cont 473) – 0,00 lei; 

-taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) –  sold final de 7.443,38 lei.  

La sfârşitul lunii ianuarie 2019, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuantum de 169,98 

lei (194,95 lei în contul bancar în valută la ING Bank; în cursul lunii ianuarie 2019 sunt efectuate plăţi în sumă de 

6.491,59 lei și încasate disponibilități bănești în valoare de 2.954,55 lei) şi numerar în casierie în cuantum de 

157.011,14 lei (din care valută în cuantum de 153.639,30 lei, în cursul lunii fiind încasată suma de 4.919,44 lei și plătită 

suma de 4.637,80 lei). 
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În cursul lunii ianuarie 2019, societatea debitoare înregistrează venituri în sumă totală de 6.776,14 lei (fiind constituite 

din venituri din venituri din diferențe de curs valutar – 6.776,14 lei) şi efectuează cheltuieli în sumă totală de 24.567,36 

lei, fiind constituite din: 

-cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) – 7.517,24 lei; 

-cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane (cont 624) – 269,93 lei; 

-cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (cont 626) – 386,03 lei; 

-cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (cont 627) – 63,08 lei; 

-alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (cont 628) – 3.921,12 lei; 

-cheltuieli cu salariile personalului (cont 641) – 5.200,00 lei; 

-cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (cont 646) – 117,00 lei; 

-cheltuieli privind despăgubiri, amenzi, penalităţi (cont 6581) –  -11,70 lei; 

-cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs valutar (cont 665)  – 6.845,38 lei. 

Conform Registrului de încasări şi plăţi aferent lunii ianuarie 2019, debitoarea efectuează următoarele plăţi: 

-plata salarii – 2.879,00 lei. 

4. Referitor la evaluarea bunurilor din averea debitoarei 

Administratorul judiciar al debitoarei SC ANVELO SEB SRL a procedat la publicarea unui anunț angajării unui expert 

evaluator pentru bunuri mobile existente în patrimoniul debitoarei. 

Urmare a publicării anunțului, la sediul administratorului judiciar s-au transmis două oferte financiare pentru stabilirea 

valorii de piață și a valorii de în condiții de vânzare forțată a bunurilor mobile de natura mijloacelor de transport – 

autoutilitare marca Renault Master, aflate in averea debitoarei .  

Administratorul judiciar a procedat la întocmirea regulamentului de vânzare a bunurilor mobile amintite anterior și 

implicit la convocarea Adunării Creditorilor în vederea aprobării acestuia. 

Convocatorul Adunării Generale a fost publicat în BPI nr. 3698 din 20.02.2019. (Anexa 3). 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC ANVELO - SEB SRL din data de 01.03.2019 ora 13.00 

a fost următoarea: 

(1).Prezentarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile - Mijloace de transport – autoutilitare Renault Master, aflate 

în patrimoniul debitoarei SC Anvelo-Seb SRL. 

(2).Aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile - Mijloace de transport  – 

autoutilitare Renault Master, aflate în patrimoniul debitoarei SC Anvelo-Seb SRL, propus de către administratorul 

judiciar. 

Având în vedere faptul că Adunarea Creditorilor nu a fost legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 

48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, 

administratorul judiciar a constatat că se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 

Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC ANVELO - SEB SRL nr. 263/01.03.2019 a fost 

publicat în BPI nr. 3751 din 21.02.2019. 

Administratorul judiciar va proceda la reconvocarea Adunării Creditorilor în vederea aprobării regulamentului de 

vânzare a bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei. 

5.Referitor la Decizia de impunere nr. 2792 din 12.02.2019 emisă de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara 

La sediul administratorului judiciar al debitoarei SC ANVELO-SEB SRL a fost transmisă prin fax în data de 

01.03.2019 Decizia de impunere nr. 2792 din 12.02.2019 emisă de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara 

pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport cu masa totală autorizată sub 12 tone prin intermediul 

căreia a fost stabilit în sarcina debitoarei un impozit în cuantum de 4.429,00 lei aferent anului 2019. 

Administratorul judiciar a procedat la transmiterea către debitoare a deciziei de impunere aferentă anului 2019 în 

vederea achitării impozitelor calculate de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara. 

6.Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 

procedurii de insolvență, soluţionarea dosarului asociat nr. 5776/30/2017/a1 având ca obiect contestaţia împotriva 

tabelului preliminar de creanţe, întocmirea tabelului definitiv de creanţe și evaluarea bunurilor 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


