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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 29 Din data de 15.01.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1057/115/2018; Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: 
Claudia Roiescu 
2. Arhiva/registratura instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin, Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30-12:30.  
3. Debitor: SC Lummy Star Tools SRL, cod de identificare fiscală: 16959413; Sediul social: Caransebeș, Aleea 
Alunișului, bl.2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/921/2004. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tool 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 Lummy Star Tools SRL, 
conform Sentinței civile nr. 315/JS din 25.10.2018 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 1057/115/2018, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL 

Număr dosar 1057/115/2018 Tribunalul Timiș, Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Claudia 
Roiescu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Lummy Star Tools SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Lummy Star Tools SRL a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 18560/04.10.2018 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Raport-de-activitate-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-
25.10.2018.pdf. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport.  
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. D și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014. Având în vedere hotărârea Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 26.09.2018, lichidatorul judiciar a solicitat intrarea în procedura de faliment a 
debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, în temeiul disp. art. 145 pct. (1) și lit. D, raportat la disp. art. 97 alin. (4) și (5) 
din Legea nr. 85/2014. Astfel, prin Sentința civilă nr. 315/JS/25.10.2018 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în 
dosarul nr. 1057/115/2018 s-a dispus intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Lummy Star Tools SRL și 
desemnarea în calitate de lichidator judiciar pe Consultant Insolvență SPRL. 
3. Referitor la disp. art. 146 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile 
art. 145 alin. (2) lit. f), respectiv art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a notificat privind începerea procedurii de 
faliment împotriva debitorului SC Lummy Star Tools SRL, astfel: 
A notificat privind intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Lummy Star Tools SRL următorii creditori: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de primire 

1 
Administrația Județeană a Finanțelor Pubice 
Caraș-Severin 

Reșița, str. Valea Domanului, nr.2, jud. Caraş-Severin 
AR39884177399 

2 
Primăria Municipiului Caransebeș 

Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr.1, jud. Caraș-
Severin 

AR39884177409 

Notificarea de intrare în procedura de faliment a debitorului SC Lummy Star Tools SRL a respectat disp. art. 146 alin. 
(2) din Legea nr. 85/2014, cuprinzând următoarele informații privind termenele stabilite de către judecătorul - sindic: 
Termenul limită pentru depunerea cererilor creanțelor născute în cursul procedurii este 10.12.2018; Termenul limită 
pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor este  10.01.2019; 
Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul suplimentar este de 7 zile de la data publicării acestuia în 
BPI; Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este de 11.02.2019; Termen 
pentru continuarea procedurii la 17.01.2019. 
Notificarea de intrare în procedura de faliment a debitorului SC Lummy Star Tools SRL a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 20775/02.11.2018. De asemenea, notificarea a fost publicată în ziarul Evenimentul zilei 
din data de 02.11.2018 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  În temeiul art. 99 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis prin fax către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Timiș notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Lummy Star Tools SRL, în vederea 
efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Lummy Star Tools SRL, notificarea privind deschiderea procedurii de faliment, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39884177389; 
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- a comunicat administratorului special al debitoarei Ghimboașă I. A., notificarea privind deschiderea procedurii de 
faliment împotriva debitorului SC Lummy Star Tools SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39884177379.  
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 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. 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.  
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.  
De asemenea, la data de 19.10.2018, conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 1394/19.10.2018 au fost predate 
lichidatorului judiciar de către administratorul special Ghimboasă I. A. următoarele documente contabile: Balanță de 
verificare octombrie 2017; Balanță de verificare noiembrie 2017; Balanță de verificare septembrie 2017; Balanță de 
verificare august 2017; Balanță de verificare iulie 2017; Balanță de verificare decembrie 2017; Balanță de verificare 
decembrie 2014; Balanță de verificare decembrie 2013; Situație furnizori pentru perioada 01.01.2011-04.06.2013; 
Situație furnizori pentru perioada 01.01.2011-31.12.2017; Situație furnizori pentru perioada 01.01.2014-31.12.2017; 
Situații financiare aferente anului 2015 și balanță decembrie 2015; Situații financiare aferente anului 2014 și balanță 
decembrie 2014; Situații financiare aferente anului 2013 și balanță decembrie 2013; Situații financiare aferente anului 
2017 și balanță decembrie 2017; Situații financiare aferente anului 2016 și balanță decembrie 2016; Situații financiare 
aferente anului 2013; Situații financiare aferente anului 2013 și balanță decembrie 2013; Situație furnizori pentru 
perioada 01.01.2014-31.12.2017; Situație clienți pentru perioada 01.01.2014-31.12.2017; Situație clienți pentru 
perioada 01.01.2011-31.12.2013. Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la analiza detaliată a tuturor documentelor 
contabile predate, respectiv în cazul identificării acelor aspecte care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
va formula cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului social Ghimboasă I. A.. 
5. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. Urmare a notificărilor comunicate către 
creditori, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitoarei: 
- Adresa nr. 5190/14.11.2018 prin care creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin a comunicat faptul că debitoarea nu figurează cu debite nou născute după 
data deschiderii procedurii la bugetul general consolidat.  
- Cererea de admitere a creanței formulată de Creditorul Municipiul Caransebeș. 
Astfel, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe în care a înscris creanța creditorului Municipiul 
Caransebeș în sumă de 50,00 lei, tabelul fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 24455/21.12.2018 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la linnk-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Tabel-suplimentar-
de-creante-SC-Lummy-Star-Tools-SRL.pdf.  
6. Referitor la disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunțului în 
ziarul cotidian Evenimentul zilei din data de 28.12.2018, în vederea angajării expertului evaluator membru ANEVAR 
pentru stabilirea valorii de piață pentru bunuri mobile (chioșc, stocuri etc.) identificate faptic în patrimoniul debitoarei 
SC Lummy Star Tools SRL, ofertele putând fi transmise pe fax 0256220827 sau email office@consultant-insolventa.ro 
sau direct la sediul ales din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, jud. Timiş până la data de 10.01.2019, orele 
16:00. Până la data prezentului raport, a fost depusă – transmisă prin e-mail-ul lichidatorului judiciar următoarele oferte 
de evaluare a mijloacelor fixe, anexate la acest raport: 
I. Oferta MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR prin Cojocaru M. – expert evaluator, membru titular 
ANEVAR, în vederea evaluării bunurilor patrimoniale (chioșc + materiale) din patrimoniul debitoarei SC Lummy Star 
Tools SRL, prin intermediul căreia se propune onorariul în cuantum de 1.500 lei (inclusiv taxe, impozite și contribuții, 
precum și costul cu deplasarea), termenul de efectuare a evaluării este de maxim 20 zile lucrătoare de la data 
identificării bunurilor de către evaluator și punerea la dispoziție a documentelor solicitate, respectiv plata onorariului se 
va face în termen de 30 zile de la data depunerii evaluării. 
7. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul/lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de procedura de faliment, avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar, sunt în 
cuantum de 267.27 lei. 
8. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
un nou termen în vederea continuării procedurii faliment a debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat de creanțe, evaluarea și valorificarea bunurilor din averea debitoarei, analiza detaliată a 
documentelor financiar-contabile predate până în prezent, respectiv în cazul identificării acelor aspecte care atrag 
incidența disp. art. 169 Legea nr. 85/2014, va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
special Ghimboasă I. A. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL.  


