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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii simplificate de insolvență  

Nr.: 1106 Data emiterii: 21.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4463/115/2017; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Boltavero  SRL, cod de identificare fiscală: 14855602; Sediul social: Bocşa, Al. Trandafirilor, bl. 2, sc. 
2, ap. 7, jud. Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/288/2002. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Boltavero 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 Boltavero  SRL, conform 
Sentinţei civile nr. 3/JS din data de 11.01.2018 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
nr. 4463/115/2017, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raport de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, pentru debitorul SC Boltavero SRL, astfel întocmit, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvenţă, pentru debitorul SC Boltavero SRL 

Număr dosar 4463/115/2017 Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Boltavero SRL. 
I. 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 
Boltavero SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10284/21.05.2018. Până în prezent nu s-au 
formulat contestații împotriva acestui raport. 
II. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului și 
administratorului statutar privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC Boltavero SRL, în data de 
01.03.2018, potrivit disp. art. 101 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului, din loc. 
Bocşa, Al. Trandafirilor, bl. 2, sc. 2, ap. 7, jud. Caraş-Severin, însă niciun reprezentant al debitoarei SC Boltavero SRL 
nu s-a prezentat în vederea efectuării procedurii de inventariere. Lichidatorul judiciar a întocmit astfel procesul-verbal 
de inventariere nr. 264/01.03.2018. 
III. Referitor la disp. art. 111, art. 112 din Legea nr. 85/2014. Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva 
tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Onoratei Instanțe, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39889821302, tabelul definitiv de creanțe împotriva averii debitorului SC Boltavero SRL, tabel definitiv publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6847/02.04.2018. Până în momentul actual, nici o parte nu a făcut contestație 
împotriva înscrierii creanțelor în tabelul definitiv împotriva debitorului Boltavero SRL. 
IV. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 267,48 lei. 
V. Referitor la atragerea răspunderii pentru intrarea în stare de insolvență. În Raportul privind cauzele întocmit de 
lichidatorul judiciar și depus la dosar, se precizau următoarele: „[…] administratorul debitoarei dl. Boltaşu V. 
prejudiciază creditorul bugetar DGRFP Timişoara prin AJFP Caraş-Severin, prin faptul că nu colaborează cu 
lichidatorul judiciar în vederea valorificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC 
Boltavero SRL şi îndestulării creditorului bugetar; administratorul social Boltaşu V., a manifestat pasivitate în achitarea 
datoriilor fiscale a persoanei juridice; însuşi faptul nedepunerii de către debitor a actelor contabile, conform art. 82 din 
Legea nr. 85/2014, crează o prezumţie relativă a neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea şi a legăturii de 
cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi”. În urma notificărilor privind deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului societății Boltavero SRL trimise de către lichidatorul judiciar, dl. Boltaşu V. a 
răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar prin scrisoare trimisă prin poștă. 
Din scrisoarea d-nului Boltașu, respectiv conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, Nr. 
3613/26.IX.2011, reiese că persoana care deține controlul activității debitorului Boltavero SRL este mandatarul Toma 
B., conform procurii nr. 2432/27.11.2007. Potrivit celor transmise de către d-nul Boltașu V., mandatarul Toma B.. este 
persoana responsabilă pentru intrarea în stare de insolvență a societății Boltavero SRL.  
Potrivit Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de Insolvenţă a SC Boltavero SRL, 
lichidatorul judiciar a stabilit că „La data de 31.12.2012, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare 
de -156.002 lei (cu aprox. 18,17% diminuate în raport cu anul 2015), ca rezultat al înregistrării unei pierderi financiare 
la nivelul anului 2012 de 23.991 lei (pierdere cauzată de înregistrarea în cursul anului 2012 a unor cheltuieli în sumă de 
44.569 lei).” Analizând declaraţia de creanţă formulată de către creditorul SC Enel Energie SA se observă că această 
creanţă reprezintă contravaloarea energiei electrice consumată de către debitoare în perioada 13.08.2015 – 24.08.2016, 
la adresa debitoarei indicată pe facturi, la această adresă fiind indicat și domiciliul mandatarului Toma B.. Astfel, 
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debitoarea SC Boltavero SRL a desfăşurat activităţi de producţie în perioada 13.08.2015 – 24.08.2016, în interesul 
personal al mandatarului Toma B., care a  îndatorat debitoarea cu 2.453,72 lei, fără să înregistreze vreun venit ca 
urmare a acestor activităţi. Conform datelor financiar – contabile întocmite la data de 31.12.2012 și publicate pe site-ul 
Ministerului Finanțelor Publice, debitorul figura cu active imobilizate în valoare de 4.951 lei, stocuri în valoare de 
28.104 lei și disponibilități bănești în valoare de 274 lei. Deși în prezent debitorul nu figurează cu bunuri impozabile, 
având în vedere faptul că administratorul social nu a predat subscrisei documentele contabile prevăzute de disp. art. 67 
și art. 82 din Legea nr. 85/2014, astfel că lichidatorul judiciar este în imposibilitatea de a identifica dacă societatea a 
deținut în proprietate bunuri, în perioada suspectă înainte de deschiderea procedurii de insolvență.  
Luând în considerare cele menționate anterior, lichidatorul judiciar a formulat cerere de antrenare a răspunderii 
organelor de conducere ale debitorului SC Boltavero SRL – administratorul social Boltașu V. și mandatarul Toma B.. 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 4463/115/2017/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 
11.10.2018. 
VI. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
un nou termen în vederea continuării procedurii de faliment a debitoarei SC Boltavero SRL și în vederea continuării 
procedurii de faliment și soluționarea dosarului asociat nr. 4463/115/2017/a1 având ca obiect cererea de antrenare a 
răspunderii organelor de conducere ale debitorului. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


