
 
                      

 

                            

 

 

str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 
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Dosar nr.  2587/115/2018 

Termen     28.03.2019 
 
 
               CĂTRE, 

 TRIBUNALUL CARAŞ-SEVERIN 
                Secţia a II – a Civilă  
 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, 
CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. 
Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC DIM-NAȘKY 
SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social sat. Măru, com. Zăvoi, 
nr. 165, jud. Caraș-Severin, CUI 30844150, înregistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J11/556/2012, numit prin Încheierea civilă nr. 94/JS/CC din data de 
27.09.2018 pronunţată de către Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 2587/115/2018, în temeiul art. 160 din Legea nr. 85/2014, formulăm 
prezentul 

 

RAPORT ASUPRA FONDURILOR OBŢINUTE DIN LICHIDARE ŞI 
DIN ÎNCASARE DE CREANŢE 

privind debitorul  
SC DIM-NAȘKY SRL 

 
 

Nr.  154/11.02.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2 

 

  

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare bunuri imobile și 
mobile: 

Nr.crt. Descriere bun imobil/bun mobil lei TVA colectată 

1   0.00 lei 0.00 lei 

  
TOTAL SUME OBŢINUTE DIN VÂNZARE 

BUNURI IMOBILE ȘI MOBILE 
0.00 lei 0.00 lei 

 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe: 

Nr.crt. Descriere creanţe lei TVA colectată 

1 
Depunere numerar din casieria debitoarei în 
contul unic de insolvență al debitoarei de către 
administratorul special Ducan I. V. 

8,241.20 lei 0.00 lei 

2 
Creanță recuperată de la debitorul SC Emiliano 
Vest SRL 

3,000.00 lei 0.00 lei 

  
TOTAL SUME OBŢINUTE DIN ÎNCASAREA DE 

CREANŢE 
11,241.20 lei 0.00 lei 

 
Venituri totale din valorificarea bunurilor şi încasare creanţe: 
 lei Total TVA colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri 
immobile/mobile şi încasare de creanţe 

11,241.20 lei 0.00 lei 

 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar: 

Nr.crt. Descriere retribuţie lei 
TVA deductibilă 

aferentă retribuţiei 

1 
Retribuţie componentă fixă lichidator judiciar 800 
lei , exclusiv TVA (achitată conform Încheierii 
civile nr. 94/JS/CC din 27 septembrie 2018) 

952.00 lei 152.00 lei 

  TOTAL RETRIBUŢIE LICHIDATOR JUDICIAR 952.00 lei 152.00 lei 

 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea 
nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 

TVA 
deductibilă 

aferentă 
cheltuielilor 

Obligaţii 
achitate cu 

disponibilități 
din contul 

unic de 
lichidare al 
debitoarei 

Creditare 
societate (sume 

avansate de 
lichidator 
judiciar) 

recuperată din 
contul unic de 
insolvență al 
debitoarei 

Obligații 
restante 
la plată 

1 
Comisioane bancare 

64.72 lei 
                          

-   lei  
                       

64.72 lei  
                       

-   lei  
                 

-   lei  

2 

Cheltuieli UNPIR 2% - 
art. 39 alin. (7)  lit. b) 
din Legea nr. 85/2014 
(2% din sumele obţinute 
recuperarea creanțelor și 
transferul numerarului 
din casieria debitoarei în 
contul unic de 
insolvență) 

224.82 lei 
                   

-   lei  
                            

-   lei  
                             

-   lei  

           
224.82 

lei  
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3 

Cheltuieli poștale - sume 
avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu 
George, conform decont 
de cheltuieli 

108.00 lei 17.24 lei 
                            

-   lei  
                      

108.00 lei  
                 

-   lei  

4 
Cheltuieli publicare 
anunţuri în ziar 

103.96 lei 16.60 lei 
                       

43.65 lei  
                   

-   lei  
         

60.31 lei  

5 

Avansare sume de către 
lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. 
Popescu George în 
vederea deschiderii 
contului unic de 
insolvență 

40.00 lei 
                          

-   lei  
                          

-   lei  
                 

40.00 lei  
                 

-   lei  

6 

Cheltuieli alimentare 
combustibil - sume 
avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu 
George, conform decont 
de cheltuieli 

341.05 lei 54.45 lei 
                            

-   lei  
                      

341.05 lei  
                 

-   lei  

  

Total cheltuieli de 
procedură prevăzute la 

art. 161 pct. 1 din 
Legea nr. 85/2014 

882.55 lei 88.30 lei 
                    

108.37 lei  
                     

489.05 lei  

         
285.13 

lei  

 
5. Alte menţiuni:  
a) Menţiuni cu privire la TVA: 

Mențiuni cu privire la T.V.A. Suma în lei 

T.V.A. colectată 0.00 lei 

T.V.A. deductibilă 240.30 lei 

T.V.A. DE RECUPERAT -240.30 lei 

 
b) Menţiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea 
procedurii: 

Mențiuni cu privire la cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii 

Onorariu lichidator judiciar 240 lei/lună, exclusiv TVA 
(perioada - 6 luni) 

1,713.60 lei 

Cheltuieli onorariu expert evaluator 450.00 lei 

Cheltuieli cu deplasarea/alimentare combustibil necesar 
deplasări termene instanţă, deplasări în vederea prezentării 
bunurilor cu posibilii cumpărători pentru stocul de marfă) 

500.00 lei 

Cheltuieli cu servicii bancare - comisoane  150.00 lei 

Alte cheltuieli pentru administrarea procedurii (xerox/listare 
documente, cheltueili poştale, anunțuri de licitații publice) 

200.00 lei 

Cheltuieli previzionate pentru administrarea procedurii 3,013.60 lei 

 
 
c) Menţiuni cu privire sumele distribuite: 

Sold final cont unic de insolvență (la data de 31.01.2019) 9,691.78 lei 

TOTAL FONDURI  
(obținute din recuperarea creanțelor și transferul numerarului din 

casieria debitoarei în contul unic de insolvență) 
11,241.20 lei 
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TOTAL CHELTUIELI   
(retribuţie lichidator judiciar + cheltuieli conform art.161 pct. 1 

din Legea nr. 85/2014 + cheltuieli previzionate) 
4,848.15 lei 

CHELTUIELI RESTANTE LA PLATĂ   
(cheltuieli de procedură cf. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 

85/2014) 
3,298.73 lei 

SUME DE DISTRIBUIT CREDITORULUI D.G.R.F.P. Timişoara 
prin A.J.F.P. Caraș-Severin, conform disp. art. 161 din 

Legea nr. 85/2014   
(sold final cont unic de insolvență - cheltuieli restante la plată) 

6,393.05 lei 

 
 

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

Nr. 
crt.  

Furnizor 
Serie și nr. 
document 

Data Suma  Observații 

1 

SC Olimpiq Media SRL PBL 6155 04.10.2018 43.65 lei 

publicare anunț ziar Evenimentul zilei 
notificare privind deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței  

1 
C.N. Poșta Română SA DIV00050166 12.10.2018 73.00 lei 

comunicare notificări de deschidere a 
procedurii simplificate de insolvență 

2 
Avans deschidere cont 
unic de insolvență 

Chitanță de 
depunere 
numerar 25.10.2018 40.00 lei 

Depunere numerar în vederea 
deschiderii contului unic de 
insolvență 

3 

C.N. Poșta Română SA DIV00052834 26.10.2018 6.30 lei 

transmitere somație către debitorul 
SC Emiliano Vest SRL (la sediul din 
Caransebeș) 

4 
C.N. Poșta Română SA DIV00052835 26.10.2018 7.30 lei 

transmitere somație către debitorul 
SC Emiliano Vest SRL (la sediul din 
Buchin) 

5 SC Mol Romania P.P. 
SRL 131 08.11.2018 201.03 lei 

Deplasare lichidator judiciar la sediul 
debitoarei 

6 
C.N. Poșta Română SA DIV00054210 05.11.2018 12.00 lei 

transmitere documente la Tribunalul 
Caraș-Severin 

7 
C.N. Poșta Română SA DIV00056965 19.11.2018 9.40 lei 

transmitere documente la Tribunalul 
Caraș-Severin 

8 SC Socar Petroleum 
SRL  0040-00537 22.11.2018 140.02 lei 

alimentare combustibil - deplasare 
termen de judecată 

9 
SC Olimpiq Media SRL PBL 8172 28.12.2018 60.31 lei 

publicare anunț ziar Evenimentul zilei 
selecție oferte evaluatori 

 

Total sume avansate pentru plata cheltuielilor de 
procedură 593.01 lei  

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 


