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Dosar nr.  1057/115/2018  

Termen     09.05.2019 
 
 
 

În atenția creditorilor debitorului  
SC LUMMY STAR TOOLS SRL 
 
 

Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL cu sediul procesual ales în localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 
31215824, înregistrat în RFO II sub nr. 0649, reprezentată prin asociat 
coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al SC LUMMY 
STAR TOOLS SRL SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în 
Caransebeș, Aleea Alunișului, bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin, având CUI 
16959413, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J11/921/2004, desemnat 
prin Sentința civilă nr. 315/JS din data de 25.10.2018, pronunţată în dosarul nr. 
1057/115/2018 de către Tribunalul Caraș-Severin, de Contencios Administrativ și 
Fiscal, Secţia a II - a Civilă,  în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
formulăm prezentul 
 

 
Raport de activitate 

cu privire la ordinea de zi a  

Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului SC LUMMY STAR TOOLS SRL 

din data de 19.02.2019 

 
 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului este: 
 

(1).  Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitoarei SC 
Lummy Star Tools SRL. 

(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării 
bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, 
conform ofertelor anexate. 

 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
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(1).  Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitoarei SC 
Lummy Star Tools SRL. 
 

Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului și administratorului 
special privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC Lummy Star Tools 
SRL, în data de 22.11.2018, potrivit disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. (Anexa 
1) 

Lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului, din mun. Caransebeș, 
Aleea Alunișului, bl. 2, sc. B,et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin, și a efectuat procedura 
de inventariere și sigilare a bunurilor din averea debitoarei, întocmind Procesul-
verbal de inventariere nr. 1579/22.11.2018 și Procesul-verbal de custodie nr. 
1580/22.11.2018. (Anexa 2)  

 
Astfel, conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1579/22.11.2018, la 

data de 22.11.2018, debitoarea SC Lummy Star Tools SRL deține următoarele 
bunuri mobile: 

• Burlan emailat – 10 buc; 
• Cot emailat – 19 buc; 
• Plasă fibră 50m – 5 buc; 
• Sârmă -121,6 kg; 
• Burlan TN – 2 buc; 
• Mistrie – 20 buc; 
• Furtun ¾ -100 ml; 
• Variator tens. – 9 buc; 
• Cuple – 11 buc; 
• Întrerupător – 9 buc; 
• Racord flexibil ½ -168 buc; 
• Silicon – 74 buc; 
• Boile inox – 1 buc; 
• Chioșc termona – 1 buc. 
 
Este necesar de menționat că Autovehiculul marca DAEWO MATIZ, capacitate 

796.00 cmc, serie sasiu UU6MF48417D103200, a fost restituit creditorului SC TBI 
Leasing IFN SA conform Proces-verbal de predare-primire autovehicul din data de 
26.05.2011.  

 
*Acest punct de pe ordinea de zi necesită votul creditorilor. 
 

(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea 
evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei SC Lummy Star 
Tools SRL, conform ofertelor anexate. 
 

În vederea evaluării bunurilor mobile identificate în patrimoniul debitoarei SC 
Lummy Star Tools SRL, lichidatorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii 
din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării 
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Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind selecţia de oferte în vederea angajării unui expert evaluator 

membru ANEVAR pentru evaluarea bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitoarei a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei la data de 28.12.2018. (Anexa 
3) 
 

Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost 
depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar următoarele oferte de 
evaluare, anexate la acest raport: 
I. Oferta exepertului evaluator Tărăsescu I. P. O., se oferă să presteze servicii de 

evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Lummy Star Tools 
SRL pentru suma de 550,00 lei, fără TVA, sumă plătibilă după recepţia serviciilor 

de evluare fără obiecțiuni și predarea lucrării în format letric. Expertul evaluator 
Tărăsescu I. P. O. se angajează ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
efectuării inspecţiei bunurilor şi primirea tuturor documentelor necesare misiunii 
de evaluare, să presteze serviciile de evaluare. (Anexa 4) 
 

II. Oferta membrului corporativ ANEVAR MLM Consulting SRL prin expert evaluator 
Cojocaru M., se oferă să presteze servicii de evaluare a bunurilor mobile aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Lummy Star Tools SRL pentru suma de 1.500,00 lei 
(inclusiv taxe, impozite și contribuții, cost cu deplasarea), sumă plătibilă în termen 
de 30 zile de la data depunerii evaluării. MLM Consulting SRL prin expert 
evaluator Cojocaru M. se angajează ca în termen de 20 zile lucrătoare de la data 
efectuării inspecţiei bunurilor şi punererea la dispoziție a documentelor solicitate 
de către acestă, să presteze serviciile de evaluare. (Anexa 5) 
 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm adunării creditorilor numirea expertului evaluator şi stabilirea 
remuneraţiei acestuia în vederea evaluării potrivit disp. art. 154 alin. (2) din Legea 
nr. 85/2014 a activelor reprezentând bunuri mobile aflate în proprietatea 
debitoarei SC Lummy Star Tools SRL. 

 

În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă 
stăm la dispoziţie. 

Cu stimă, 

 
Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin practician coordonator ec. Popescu George 
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Dosar nr.  1057/115/2018  

Termen     09.05.2019 
OPIS 

 
Documentele depuse de către lichidatorul judiciar la dosarul nr. 1057/115/2018, 
privind debitorul SC Lummy Star Tools SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
cu  sediul social în Caransebeș, Aleea Alunișului, bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-
Severin, numărul de ordine în registrul comerţului J11/921/2004, având CUI 
16959413. 
 
 
Anexa 1 – Dovada comunicare notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
către debitor și administrator special; 

Anexa 2 – Procesul-verbal de inventariere nr. 1579/22.11.2018 și Procesul-verbal 
de custodie nr. 1580/22.11.2018; 

Anexa 3 – Extras ziar Evenimentul zilei din 28.12.2018; 

Anexa 4 – Oferta de evaluare a bunurilor mobile din averea debitoarei formulată de 
SC MLM Consulting SRL; 

Anexa 5 – Oferte de evaluare a bunurilor mobile din averea debitoarei formulată de 
expert evaluator Tărăsescu P. O.. 

 
 

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


