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sDepunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment 

Nr.: 1083 Data emiterii: 18.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 8445/30/2017; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Loredana 
Neamţu. 
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 Nanu Aigi SRL, cod de identificare fiscală: 18965225; Sediul social: loc. Giroc, str. Semenic, nr. 79, 
jud. Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2695/2006. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Nanu Aigi SRL. 
5. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului: SC Nanu Aigi SRL, conform 
Încheierii civile nr. 1087 din data de 26.10.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II - a Civilă, în dosarul nr. 
8445/30/2017, în temeiul art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raport final și situații financiare finale 
privind debitorul SC Nanu Aigi SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport final și situații financiare finale privind debitorul SC Nanu Aigi SRL, 

 întocmit în temeiul art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 8445/30/2017 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 167 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Nanu Aigi SRL. 
I.  Referitor la disp. art. 99 și art. 100 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura Tribunalului Timiş, 
debitorul SC Nanu Aigi SRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și desemnarea în calitate de lichidator judiciar a societății Consultant Insolvență SPRL. În susținerea cererii, 
debitorul a arătat că are datorii către diverși furnizori și către bugetul de stat, în sumă totală de 355.849,91 lei, pe care 
nu le poate achita din lipsă de disponibil. Tribunalul Timiş a soluționat cererea de deschidere a procedurii formulată de 
cătredebitor, prin Încheierea civilă nr. 1087din data de 26.10.2017, pronunțată în dosarul nr. 8445/30/2017 și a dispus  
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC Nanu Aigi SRL cu sediul în loc. Giroc, str. 
Semenic, nr. 79, jud. Timiş, CUI 18965225, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/2695/2006. De asemenea, 
conform art. 45 lit. d),corelat cu art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a numit în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. 
Popescu G.  
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64 respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a 
efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: a comunicat debitorului SC Nanu Aigi SRL 
la sediul cunoscut, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39893760115 – plic returnat subscrisei, nefiind ridicat; a notificat asociații debitorului, 
Nanu A. E. și Nanu G., privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Nanu Aigi 
SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39893760105 și prin poșta electronică; a notificat 
următorii creditori bugetari, respectiv creditori chirografari – conform listei depusă la dosarul cauzei, cu privire la 
deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, astfel:  

Nr. Crt. Destinatar Adresa Nr. confirmare de primire 

1 SC Apollini Company SRL Timişoara, Calea Aradului, km 3, jud. Timiş 
AR39895149876 

2 SC AVB Security SRL Timişoara, Piaţa Avram Iancu, nr. 6, jud. Timiş 
AR39895149866 

3 SC Conti Profesiona lSRL com. Sântandrei, str. Ogorului, nr. 12, jud. Bihor; 417515 
AR39895149856 

4 SC Denis Frukt SRL loc. Hodoni, nr. 247, jud. Timiş 
AR39895149846 

5 SC Detolit Company SRL Timişoara, str. Amurgului, nr. 1, jud. Timiş 
AR39895149836, plic 
returnat 

6 SC Kiki &Iri 2011 SRL 
Timişoara, CaleaŞagului, nr. 72, sc. A, et. 6, ap. 24, cam. 2, 
jud. Timiş 

AR39895149826, plic 
returnat 

7 SC Leone Catering SRL-D com. Giroc, str. Semenic, nr. 79, jud. Timiş 
AR39895149816 

8 SC Orange RomâniaSA Bucureşti, Bd. LascărCatargiu, nr. 51-53, Sector 1, 010665 
AR39895149806 

9 SC Piastrelle Vest SRL Lugoj, str. Ţesătorilor, nr. 17, et. 1, cam. 9, jud. Timiş,  
AR39895149796 

10 SC Quadrant-Amroq Beverages SRL Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 391, et. 4, Sectorul 4; 040069 
 

11 SC Retim Ecologic Service SA Timişoara, str. Oituz, nr. 3A, jud. Timiş; 300086 
AR39895149776 

12 
 

SC Rodocar SRL 
com. Alexandru Cel Bun, str. CuzaVodă, nr. 11, jud. Neamţ, 
617513 

 
AR39895149766 
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13 
SC Romtelecom SA – Direcţia de 

Telecomunicaţii Timiş Timişoara, Bd. Mihai Eminescu, nr. 1, 300030, jud. Timiş 
AR39895149756 
 

14 SC RR Lux Food 2014 SRL-D com. Săcălaz, str. Muzelor, nr. 3, jud. Timiş 
AR39895149746, plic 
returnat 

15 SC Tea Factory SRL-D 
Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 3, sc. B, et. 3, ap. 14, cam. 
1, jud. Timiş 

AR39895149736, plic 
returnat 

16 SC Tioss Commerce SRL com. Dumbrăviţa, str. Conac, nr. 50, jud. Timiş 
AR39895149726 
 

17 SC West Beverages SRL 
Timişoara, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 90, sc. B, et. 
4, ap. 19, jud. Timiş 

AR39895149716 

18 SC Wise Pavaje SRL Râmnicu Vâlcea, str. Căzăneşti, nr. 204, jud. Vâlcea 
AR39895149706 

19 Primaria Municipiului Timisoara Timisoara, Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, jud. Timis 
AR39895149696 

20 Directia Regionala Vamala Timisoara 
Timisoara, Bd. Maresal C-tin Preyan, nr. 89, bl. 45D, jud. 
Timis 

 

21 AJFP Timis Timisoara, str. Gh. Lazar, nr. 9B, jud. Timis AR39893760135 

22 
Autoritatea pentru administrarea 

activelor statului Bucuresti, str. Cpt. Alex Serbanescu, nr. 50, sector 1 
AR39893760125 

Subscrisa a solicitat Primăriei Comunei Giroc, să comunice situația bunurilor impozabile cu care figurează debitorul. 
Prin adresa nr. R.30.580 din 28.11.2017, Primăria Comunei Giroc a comunicat că societatea debitoare nu figurează în 
evidenţele fiscale cu bunuri în proprietate. De asemenea, prin adresa nr. IF2017-025805/21.11.2017, Serviciul Impozite 
şi Taxe – Persoane Juridice, a comunicat faptul că societatea debitoare nu figurează în evidenţe cu bunuri impozabile şi 
nici cu obligaţii fiscale. Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Nanu 
Aigi SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21579/15.11.2017, precum şi în cotidianul 
România liberă din data de 15.11.2017 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin.(3) din Legea nr. 85/2014.  
II. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul România 
Liberă şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a 
debitorului SC Nanu Aigi SRL, au formulat cereri de creanţe următorii creditori: D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. 
Timiş, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Nanu Aigi SRL 
cu o creanţă în cuantum de 200.707,00 lei; În conformitate cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 85/2014, această 
creanţe a fost admisă fără a fi supusă procedurii de verificare. SC Retim Ecologic Service SA, creditor chirografar, 
solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Nanu Aigi SRL cu o creanţă în cuantum 
de 1.540,02 lei; SC Quadrant-Amroq Beverages SRL, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de 
creanţe împotriva debitorului SC Nanu Aigi SRL cu o creanţă în cuantum de 10.560,85 lei; Nanu A. E., creditor 
subordonat, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Nanu Aigi SRL cu o sumă în 
cuantum de 34.656,49 lei. Precizăm faptul că lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat 
dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 85/2014și a întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului SC 
Nanu Aigi SRL, tabel depus la dosarul cauzei. Tabelul preliminar al creanțelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă nr. 24166/21.12.2017.  
Tabelul sus-menționat cuprinde creditorii: D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiş, înscrisă cu suma de 200.707,00 
lei; SC Retim Ecologic Service SA, înscrisă cu suma de 1.540,02 lei; Wise Pavaje SRL, înscris cu suma de 20.405,03 
lei; SC Quadrant-Amroq Beverages SRL, înscris cu suma de 10.560,85 lei; Nanu A. E., înscrisă cu suma de 34.656,49 
lei. Împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat  contestații. 
III. Referitor la disp. art. 53 alin. (1) și art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014. În temeiul disp. art. 53 din Legea 
nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală Ordinară a Asociaților SC Nanu Aigi SRL, pentru 
datade 22.11.2017, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 
Timiş, având ca ordine de zi: Desemnarea unui administrator special care să reprezinte interesele societății și ale 
asociaţilor și care să participe la procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției acestuia. A adus la 
cunoștința asociaţilor societății faptul că au posibilitatea de a vota prin corespondență. În acest sens, pe baza 
convocatorului, asociaţii vor prezenta, în forma scrisă, sub semnătură și cu aplicarea ștampilei, comentariile și poziția 
cu privire ordinea de zi. Adunarea Generală Ordinară a Asociaților societății SC Nanu Aigi SRL - în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, prin participarea asociatului Nanu A. E. deţinătoare a 18 de părți sociale, reprezentând 90% din 
capitalul social şi a asociatului Nanu G. deţinător a 2 de părţi sociale, reprezentând 10% din capitalul social, respectiv 
respectând prevederile legale referitoare la valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la 
adoptarea hotărârilor, în conformitate cu dispozițiile art. 52 din Legea nr. 85/2014, a hotărât desemnarea: d-nei Nanu A. 
E., în calitate de administrator special al societății SC Nanu Aigi SRL cu un mandat cu titlu gratuit. Hotărârea Adunării 
Generală Ordinară a Asociaților societății SC Nanu Aigi SRL a fost depusă la dosarul cauzei. 
IV. Referitor la disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014. Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 și a 
Încheierii civile nr. 1087/26.10.2017, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Nanu Aigi SRL pentru data de 27.12.2017, ora 1200, la sediul subscrisei, având ca ordine de zi: 
(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Nanu Aigi SRL. 
(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Nanu Aigi SRL.  
(3). Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Nanu Aigi SRL. 
(4). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea civilă nr. 1087 din data de 26.10.2017. 
(5). Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în cadrul Notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21579/15.11.2017 și pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilordebitoruluia comunicat punct de vedere creditorul DGRFP Timișoara – prin 
AJFP Timiș. Lichidatorul judiciar a constatat faptul că Adunarea Generală a Creditorilor a fost legal întrunită, având în 
vedere faptul că s-au îndeplinit condiţiile instituite de art. 49 din Legea nr. 85/2014, fiind transmise puncte de vedere 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 74,93% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii 
debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar al creanţelor publicat în BPI nr. 
24166/21.12.2017. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Nanu Aigi SRL a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Nanu Aigi SRL, a luat act 
de situația financiară a debitorului Nanu Aigi SRL. 
2. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) creditorul bugetar DGRFP Timișoara – prin AJFP Timișa solicitat să facă 
parte din Comitetul creditorilor. Având în vedere faptul că creditorii înscriși la masa credală a debitorului nu și-au 
exprimat opinia privind compunerea Comitetului Creditorilor, respectiv nu și-au exprimat intenția de a face parte din 
comitetul creditorilor, președintele de ședință opinează că, în prezent, nu se poate constitui un comitet al creditorilor, 
lichidatorul judiciar urmând a solicita judecătorului sindic desemnarea membrilor Comitetului Creditorilor, în temeiul 
disp. art. 50 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
3. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) creditorul bugetar DGRFP Timișoara – prin AJFP Timișa solicitat să fie 
numit ca și președinte a Comitetului, creditoarea ce deține cea mai mare creanță. Având în vedere faptul că creditorii 
înscriși la masa credală a debitorului nu și-au exprimat opinia privind compunerea Comitetului Creditorilor, respectiv 
nu și-au exprimat intenția de a face parte din comitetul creditorilor, președintele de ședință opinează că, în prezent, nu 
se impune desemnarea unui președinte al Comitetului Creditorilor. Lichidatorul judiciar va solicita judecătorului – 
sindic desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor, conform disp. art. 50 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
4. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Nanu Aigi SRL a solicitat 
prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi. În condițiile disp. art. 49 alin (1) din Legea nr. 85/2014, se 
consideră că acest vot este unul negativ, respectiv că Adunarea Generală a Creditorilor nu confirmă lichidatorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL. 
5. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Nanu Aigi SRL a solicitat 
prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi. În condițiile disp. art. 49 alin (1) din Legea nr. 85/2014, se 
consideră că acest vot este unul negativ, respectiv că Adunarea Generală a Creditorilor nu stabilește retribuția 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor, cu nr. 1673/27.12.2017 a fost depus la dosarul cauzei, a fost 
publicat în BPI nr. 481/10.01.2018, și a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro.  
V. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Nanu 
Aigi SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, a fost transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de 
insolvență conform cererii nr. 22897/06.12.2017, și a fost afișat  pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-
insolventa.ro.  
VI. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că nu s-au înregistrat contestații împotriva 
tabelului preliminar de creanțe, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv de creanțe împotriva averii SC Nanu 
Aigi SRL. Acest tabel a fost depus la dosarul cauzei, a fost afișat pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro, 
respectiv a fost publicat în BPI nr. 707/12.01.2018. Având în vedere că, conform Cererii de admitere a creanței 
formulată de creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, din creanța solicitată a fi înscrisă în tabelul de creanțe 
în cuantum total de 200.707,00 lei, suma de 11.137 lei reprezintă creanță garantată în temeiul art. 159 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014, conform Procesului-verbal de sechestru nr. 2383/13.10.2017 asupra bunurilor mobile din averea 
debitoarei, lichidatorului judiciar a întocmit Tabelul definitiv rectificat de creanțe împotriva averii debitoarei SC Nanu 
Aigi SRL, care a fost publicat în BPI nr. 4994/08.03.2018.  
VII. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului și 
administratorului special privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC Nanu Aigi SRL, în data de 
22.11.2017, potrivit disp. art. 101 din Legea 85/2014. Astfel, inventarierea bunurilor a fost efectuată în data de 
22.11.2017. Lichidatorul judiciar a întocmit astfel procesul-verbal de inventariere nr. 1592/22.11.2017, respectiv 
procesul-verbal de custodie nr. 1593/22.11.2017, ce au fost depuse la dosarul cauzei. Conform Procesului-verbal de 
inventariere nr. 1592/22.11.2017, în patrimoniul debitoarei SC Nanu Aigi SRL, au fost identificate următoarele bunuri 
situate la adresa Timişoara, str. Daliei nr. 17, jud. Timiş: 

Nr. crt. Denumire bun mobil U/M Stic faptic Stoc scriptic Pret unitar Valoare Valoare de inventar 
1 Fotolii + Canapele (set) Buc 40 40 278.42 11.136,77 11.136,77 
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Asupra bunurilor inventariate au fost aplicate sigilii, conform Procesului-verbal nr. 1594/22.11.2017.  
În vederea evaluării și valorificării acestor bunuri mobile, în temeiul disp. Legii nr. 85/2014, subscrisa a solicitat oferte 
de servicii din partea evaluatorilor care se bucură de o bună reputație. Au fost depuse – transmise prin e-mail-ul 
lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare: 
I. Oferta Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator, se oferă să presteze servicii de evaluare a bunurilor mobile aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Nanu Aigi SRL pentru suma de 500 lei, inclusiv TVA, sumă plătibilă după recepţia 
serviciilor. Expertul evaluator Tărăsescu I. P.O. se angajează ca în termen de 7 zile lucrătoare de la efectuarea inspecţiei 
bunurilor şi primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, să presteze serviciile.  
II. Oferta Cojocaru M., evaluator autorizat ANEVAR, se oferă să presteze servicii de evaluare a bunurilor mobile pentru 
suma de 600 lei, ixclusiv TVA. Expertul evaluator Cojocaru M. se angajează ca în termen de 10 zile lucrătoare de la 
identificarea bunurilor şi primirea tuturor documentelor necesare evaluării, să presteze serviciile. 
A fost selectată oferta lui Tărăsescu I. P. O. pentru a se realiza evaluarea bunurilor debitoarei SC Nanu Aigi SRL. 
VIII. Referitor la disp. art. 61 si art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Evaluarea activelor – bunurile mobile: fotolii şi 
canapele fixe, situate în localitatea Timișoara, str. Daliei, nr 17, județ Timiș, aflate în proprietatea debitoarei SC Nanu 
Aigi SRL, a fost efectuată la data de 19.02.2018, de către Tărăsescu P. O., conform Raport de evaluare bunuri mobile – 
mobilier nr. 96/19.02.2018, depus la dosarul cauzei. Conform Raportului de evaluare bunuri mobile – mobilier nr. 
96/19.02.2018, valoarea de a bunurilor mobile: fotolii şi canapele fixe – 1.800 lei fără TVA, echivalent a 400 euro fără 
TVA. Este necesar de menţionat că lichidatorul judiciar a transmis la dosarul cauzei şi a publicat un anunţ privind 
depunerea Raportului de evaluareîn Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4857/06.03.2018. 
În urma publicării anunţului privind depunerea raportului de evaluare a bunurilor mobile din averea debitoarei, 
lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 17.04.2018, cu următoarea ordine de 
zi: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitoarei SC Nanu Aigi SRL. 
(2). Prezentarea raportului de evaluare a bunurilor mobile din averea debitoarei SC Nanu Aigi SRL. 
(3). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent, propuse de lichidatorul judiciar. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 7297/10.04.2018.  
În temeiul art. 156 alin. (1) şi  alin (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 
completările ulterioare,lichidatorul propune ca vânzarea să se realizeze prin metoda licitaţiei publice, deschise, cu 
strigare, fără supraofertare şi fără preselecţie, care se derulează după regula licitaţiei competitive sau olandeze, în paşi 
urcători. Obiectivul licitaţiei îl constituie vânzarea individuala prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în 
urcare, pornind de la preţul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a 
lotului de bunuri mobile: Mobilier (fotolii şi canapele), situate în localitatea Timișoara, str. Daliei, nr 17, județ Timiș, 
aflat în proprietatea SC Nanu Aigi SRL, organizată în conformitate cu disp. art. 154 şiurm. din Legea nr. 85/2014 şi  a 
disp. art. 768 din NCPC, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de vânzare şi a Caietului de sarcini privind vânzarea 
bunurilor mobile. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 451/17.04.2018, publicat în BPI 
nr. 7888/18.04.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Nanu Aigi SRL, convocată de către lichidatorul 
judiciar, pentru data de 17.04.2018, a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Nanu Aigi SRL, a luat act 
de de rezultatele inventarierii bunurilor mobile din averea debitorului Nanu Aigi SRL. 
2. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) creditorul bugetar DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș a luat act de 
evaluarea bunurilor mobile. 
3. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) creditorul bugetar DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș a aprobat ca 
vâzarea bunurilor să se facă prin licitaţie publică conform regulamentului de vânzare propus de lichidatorul judiciar. 
IX. Referitorla valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei SC Nanu Aigi SRL 
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.04.2018, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea bunurilor mobile din averea debitoarei pe piață și organizarea ședințelor de licitație publica, conform 
regulamanentului aprobat. Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 
1. Licitația publică organizată în data de 22.05.2018 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 
Publicația de vânzare a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Nanu Aigi SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, anunturipublicitare.ro, licitatii-insolvență.ro, okazii.ro și 
publi24.ro. Anunțul privind organizarea licitației publice din data de 22.05.2018 a fost publicat în ziarul cotidian 
Evenimentul zilei din data de 18.05.2018. La ședința de licitație publică din data de 22.05.2018, s-a înscris persoana 
fizică Răboacă I. B., care a depus suma de 2.142 lei inclusiv TVA reprezentând prețul pentru bunurile mobile: Fotolii 
model Elena încantitate de 36 buc şi Canapele model Elena încantitate de 4 buc în contul SC Nanu Aigi SRL RO93 
BTRL RONC RT04 4271 5101prin foaie de vărsământ din data de 22.05.2018 emisă de Banca Transilvania. Conform 
Procesului-verbal de licitatie nr. 612/22.05.2018, Bunurile mobile Fotolii model Elena încantitate de 36 buc şi Canapele 
model Elena în cantitate de 4 buc, se adjudecă de către Răboacă I. B., la prețul de 2.142 lei. Astfel a fost întocmit Actul 
de adjudecare nr. 613/22.05.2018 și Procesul-verbal de predare-primire nr. 614/22.05.2018. 
X. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a întocmit în temeiul disp. art. 160 din Legea 
nr. 85/2014, Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 745/13.06.2018, depus la 
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dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12067/14.06.2018. Conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și 
din încasarea de creanțe, privind debitorul SC Nanu Aigi SRL nr. 745/13.06.2018, sumele obținute din lichidarea 
bunurilor mobile se distribuie astfel: 

Sold final cont curent lichidare 
(la data de 31.05.2018) 

2.227,46 lei 

Total venituri  
(din valorificarea bunurilor mobile + contravaloare caiet de sarcini) 

1.900,00 lei 

Total cheltuieli   
(retribuţie lichidator judiciar + chelt. art.161+ sume pentru ajustarea obligaţiilor fiscal viitoare) 

4.420,06 lei 

Cheltuieli de plată restante 
(cheltuieli de procedură cf. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014) 

4.297,52 lei 

Sume de distribuit creditorilor  
(sold final contunic de lichidare - cheltuieli de plătit) 

0,00 lei 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Nanu Aigi SRL în 
vederea prezentării şi aprobării Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe, în data de 
25.06.2018, la ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar, cu următoarea ordine de zi: „1. Prezentarea Raportului asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe nr. 745/13.06.2018 privind debitorul SC Nanu Aigi SRL.” 
Convocatorul a fost publicat în BPI nr. 12010/13.06.2018și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/11/convocare-SC-Nanu-Aigi-SRL.pdf. La şedinţa Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Nanu Aigi SRL au comunicat puncte de vedere creditorul D.G.R.F.P. 
Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris transmis prin poștă electronică la data de 19.06.2018, cu nr. JRD 
491/2017/18.06.2018. Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Nanu Aigi SRL nr. 
814/25.06.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Nanu Aigi SRL, convocată de către lichidatorul 
judiciar, pentru data de 25.06.2018, a hotărât următoarele: 
1. Cu un procent de 74,93% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Nanu Aigi SRL, a luat act 
de de Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe nr. 745/13.06.2018 privind debitorul 
SC Nanu Aigi SRL. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Nanu Aigi SRL nr. 814/25.06.2018 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12853/26.06.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/11/Proces-verbal-al-AGC-din-25.06.2018-SC-Nanu-Aigi-
SRL.pdf.  
Urmare a prezentării Planului de distribuire a fondurilor obţinute din valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC 
Nanu Aigi SRL şi a recuperării creanţelor în cadrul procedurii de faliment nr. 745/13.06.2018, publicat în BPI nr. 
12067/14.06.2018, prezentat în cadrul Adunării Comitetului Creditorilor în data de 18.05.2018, și având în vedere 
faptul că nu au fost formulate contestații în termenul legal, lichidatorul judiciar a procedat la plata cheltuielilor de 
procedură, prevăzute de disp. art. 161 pct. (1) din Legea nr. 85/2014: 
- Virarea către fondul de lichidare UNPIR a sumei de 38,00 lei, reprezentând 2,00% din fondurile obținute din vânzarea 
bunurilor din averea debitorului, în temeiul art. disp. art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014;  
- Plata cheltuielilor avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator Popescu George în sumă totală de 271,52 
lei, conform decont de cheltuieli:  

Nr. 
crt. Furnizor Nr. factură Data factură 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 C.N. Poşta Romana SA DIV00061192 15.11.2017 7,30 lei Transmitere notificare Nanu A. E. 
2 C.N. Poşta Romana SA DIV00061191 15.11.2017 167,90 lei transmitere notificări deschidere procedura 
3 SC Olimpiq Media SRL MPP/7248 15.11.2017 43,32 lei anunț mică publicitiate Evenimentul zilei 
4 C.N. Poşta Romana SA COM00004077 22.12.2017 3,00 lei comunicare documente 

5 
Banca Transilvania 

Chitanță de 
depunere numerar 

04.04.2018 50,00 lei 
Sume avansate pentru deschiderea contului 

unic de insolvență 

- Plata TVA colectată aferentă bunurilor mobile valorificate în sumă de 361,00 lei;  
- Plata parțială a onorariului lichidatorului judiciar în sumă de 1.400,00 lei.  
XI. Referitor la situațiile financiare finale prevăzute de disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Situația Financiară Finală la data de 31.07.2018 a societății SC Nanu Aigi SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite  
Nr. 
crt.  

Denumire 
Sold la data de 

30.09.2017 
Sold la data de 

31.07.2018 
Activ     

1 Imobilizări corporale 0 lei 0 lei 
2 Imobilizări financiare 4,679 lei 0 lei 
3 Total active imobilizate 4,679 lei 0 lei 
4 Creanțe 65,883 lei 64,835 lei* 
5 Stocuri   0 lei 
6 Casa și conturi la bănci -659 lei 1,239 lei** 
7 Total active circulante 65,224 lei 66,074 lei 
8 Cheltuieli în avans 37,682 lei 37,682 lei 

  Total activ 107,585 lei 103,756 lei 
Pasiv     

9 Capital social subscris vărsat 200 lei 200 lei 
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10 Rezerve 1,161 lei 1,161 lei 
11 Pierderea sau profitul din rezultatul reportat -195,191 lei -243,320 lei 
12 Profit și pierdere -40,668 lei 358 lei 
13 Total capitaluri proprii -234,498 lei -241,601 lei 
14 Total datorii 342,083 lei 345,356 lei 

Total pasiv 107,585 lei 103,756 lei 

Situația financiară finală a fost întocmită în baza balanței de verificare aferentă lunii iulie 2018.  
* Creanțele înregistrate la data de 31.07.2018 sunt constituite din: sume în curs de clarificare prescrise înainte de data 
intrării în procedura simplificată de insolvență a debitoarei – 45933,98 lei și taxa pe valoare adăugată neexigibilă – 
18.900,88 lei. 
** Urmare a achitării cheltuielilor de procedură conform raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 
încasarea de creanţe nr. 745/13.06.2018 (anterior menționate), soldul de disponibilități bănești rămase în contul unic de 
insolvență al debitoarei la data de 31.08.2018 este de 116,94 lei.  
XII. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Având în vedere ca bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, nu 
există creanțe de recuperat și nu sunt fonduri de distribuit în cadrul procedurii falimentului către creditori, solicităm 
aprobarea prezentului raport final însoțit de situațiile financiare finale și închiderea procedurii de faliment, în 
conformitate cu prevederile art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 şi descărcarea lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi în legătură cu debitorul sau creditorii acestuia. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  


