
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 437 Din data de 15.04.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 27/30/2019; Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă; Judecător-sindic: Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş; Programul arhivei instanţei: 
Luni – Joi 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC A.T. Company SRL, cod de identificare fiscală: 17477773; Sediul social: Timișoara, str. Snagov, nr. 
1/A, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1258/2005; 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC A.T. Company SRL. 
5. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în mun. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 
4, ap. 14, jud. Timiş, cod identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 
0745.267.676, prin reprezentant asociat coordonator Popescu G.. 
6. Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC A.T. Company SRL, 
conform Încheierii civile nr. 41 din data de 22.01.2019, pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
27/30/2019, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul cu propunere de închidere a 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC A.T. Company SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului 

SC A.T. Company SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 27/30/2019; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; 
Judecător sindic Cristina Crăciun. 
Debitor: SC A.T. Company SRL 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1) și (2), art. 45 alin. (1) lit. d), corelat cu art. 73 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea 
înregistrată sub nr. 27/30/2019, la data de 07.01.2019, reclamanta SC A.T. Company SRL a solicitat deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 și numirea ca lichidator judiciar provizoriu a 
practicianului în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
Tribunaul Timiș a soluționat cererea de deschidere a procedurii formulată de către debitorul SC A.T. Company SRL, 
prin Încheierea civilă nr. 41 din 22.01.2019 pronunțată în dosarul nr. 27/30/2019 și a dispus, în temeiul art. 71 alin. (1) 
și (2) din Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC A.T. Company 
SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Snagov, nr. 1/A, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
Timiș sub nr. J35/1258/2005, având CUI 17477773. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d), corelat cu art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca lichidator judiciar provizoriu 
practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
2. Referitor la disp. art. 64 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. 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 A.T. Company SRL la sediul din Timișoara, str. Snagov, nr. 1/A, ap. 1, jud. Timiș, 
notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39882810336. Precizăm că plicul s-a întors la expeditor, nefiind ridicat.  
- a comunicat asociatului și administratorului social Butușină M. V. M. notificarea privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39882810326.  
- a notificat următorii creditori bugetari cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin 
poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel:  

Nr. 
crt. Destinatar Adresa Confirmare de primire 
1 Primăria Timișoara Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr.1, jud. Timiș AR39882810316 

2 
Direcția Județeană pentru Accize și 

Operațiuni Vamale Timiș 
Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, jud. Timiș 

AR39882810306 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 

Statului 
București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 

AR39882810296 

4 D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș AR39882810286 

Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC A.T. Company SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2650/07.02.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din 
data de 08.02.2019, 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 către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Timiș notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței prin poștă cu scrisoare cu confirmare de 
primire nr. AR39882810276, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
Conform adresei nr. IF2019-010104/15.02.2019, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a comunicat că societatea 
figurează în evidențele fiscale cu bunuri impozabile, conform Deciziei de impunere nr. 3554/15.02.2019, debitorul 
figurează în evidențele fiscale cu mijlocul de transport cu tracțiune mecanică – Hyundai Tucson, serie motor 5718708, 
serie șasiu KMHJN81VP6U290743, capacitate cilindrică 1.991,00.  
Conform Procesului-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe nr. 1/15.12.2009, autoturismul Hunday Tucson, 
serie șasiu KMHJN81VP6U290743 a fost restituit creditorului Tiriac Leasing IFN SA, facturii fiscale seria TLMG nr. 
3573 nr. 1009426-ST din 12.04.2010 și a facturii fiscale serial TLMD nr. 902 nr. 995319-ST din 03.02.2010.  



Conform situațiilor financiare aferente anului 2011, în cursul anului 2011 este scos din evidență mijlocul de transport în 
valoare de 37.693 lei, amortizare cumulată 37.694 lei. 
Lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39881578332, adresa nr. 259/28.02.2019, 
prin care a solicitat Serviciului Public Comunitar - Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor al 
Județului Timiș să comunice dacă debitorul SC A.T. Company SRL figurează în evidențele SPC-Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39881578332, adresa nr. 
297/07.03.2019, prin care a solicitat Serviciului Public Comunitar - Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a 
Vehiculelor al Județului Timiș să comunice dacă autovehiculul marca Hyundai Tucson 2.0 CRDI M/T 4WD, cu serie 
sasiu KMHJN81VP6U290743 figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Auto și cine 
este proprietatul acestui autovehicul.  
Prin adresa nr. 38636/07.03.2019, adresa nr. 38641/12.03.2019 și adresa nr. 38647/20.03.2019, Instituția Prefectului 
Județul Timiș – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Timiș a 
comunicat că din verificările efectuate, debitorul SC A.T. Company SRL nu deține în proprietate autovehicule.  
3. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014. Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților 
societății A.T. Company SRL nr. 1/15.01.2019, în conformitate cu dispozițiile art. 52 din Legea 85/2014 a hotărât 
desemnarea d-lui Bule I., cetățean român, în calitate de administrator special al societății A.T. Company SRL cu un 
mandat cu titlu gratuit.  
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul social 
Butușină M. V. M., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39882810326, în vederea efectuării 
inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 187/15.02.2019, la data de 15.02.2019, nu au fost identificate bunuri în 
patrimoniul SC A.T. Company SRL.  
Conform Procesului-verbal de predare-primire acte nr. 342/15.03.2019, la data de 15.03.2019, debitoarea prin 
administrator special dl. Bule I. a predat lichidatorului judiciar următoarele documente contabile: Acte contabile 
aferente perioadei ianuarie - februarie 2006; Acte contabile aferente perioadei martie 2008; Acte contabile aferente 
perioadei februarie 2008; Acte contabile aferente perioadei octombrie-decembrie 2009; Acte contabile aferente 
perioadei ianuarie 2008; Acte contabile aferente perioadei septembrie-octombrie 2008; Acte contabile aferente 
perioadei ianuarie-martie 2007; Acte contabile aferente perioadei aprilie-mai 2007; Acte contabile aferente perioadei 
noiembrie-decembrie 2008; Acte contabile aferente perioadei aprilie-septembrie 2005; Acte contabile aferente perioadei 
martie-aprilie 2006; Acte contabile aferente perioadei mai-iunie 2006; Acte contabile aferente perioadei iulie-
septembrie 2006; Acte contabile aferente perioadei octombrie-decembrie 2006; Acte contabile aferente perioadei iulie-
august 2007; Acte contabile aferente perioadei decembrie 2007; Acte contabile aferente perioadei iunie 2008; Acte 
contabile aferente perioadei ianuarie-februarie 2009; Acte contabile aferente perioadei martie-aprilie 2009; Acte 
contabile aferente perioadei iulie-septembrie 2009; Acte contabile aferente perioadei mai-iunie 2009; Acte contabile 
aferente perioadei ianuarie-aprilie 2010; Acte contabile aferente perioadei mai-decembrie 2010; Acte contabile aferente 
perioadei octombrie-decembrie 2005; Acte contabile aferente perioadei aprilie-mai 2008; Acte contabile aferente 
perioadei noiembrie 2007; Acte contabile aferente perioadei iulie-august 2007; Acte contabile aferente perioadei iunie 
2007; Acte contabile aferente perioadei septembrie-octombrie 2007; Acte contabile aferente perioadei ianuarie-mai 
2011; Acte contabile aferente perioadei iunie-decembrie 2011; Acte contabile aferente perioadei ianuarie-iulie 2012; 
State de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie 2008; State de plată aferente perioadei decmebrie 2006-decembrie 
2007; State de plată aferente perioadei iunie 2005-noiembrie 2006; State de plată și declarații aferente ianuarie-
decembrie 2009.  
5. 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 A.T. 
Company SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei prin Registratura Tribunalului în data de 01.03.2019. 
Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 4332/28.02.2019.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC A.T.Company SRL, 
se rețin următoarele aspecte: 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 2012, la data de 31.12.2012, debitorul SC A.T. Company SRL 
prezintă următoarea situație financiară: 
   - Capitaluri proprii negative de -430.655,18 lei, constituite din: capital subscris vărsat în cuantum de 200,00 lei, 
rezerve legale – 40,00 lei, pierdere financiară neacoperită reportată din perioada precedentă – 343.295,06 lei și pierdere 
financiară înregistrată în anul 2012 de 87.600,12 lei. 
   - În cursul anului 2012 sunt stinse datorii reprezentând credite bancare pe termen lung în sumă de 401.763,32 lei și 
dobânzi aferente în sumă de 13.239,51 lei. La data de 31.12.2012, debitoarea nu mai înregistrează credite bancare pe 
termen lung. 
   - În cursul anului 2012 este scos din evidență mobilierul în valoare de 4.026,00 lei, complet amortizat. La data de 
31.12.2012 debitoarea nu înregistrează imobilizări corporale. Conform balanței de verificare aferentă lunii decembrie 
2014 – Conturi în afara bilanțului,  debitorul SC A.T. Company SRL înregistrează stocuri de natura obiectelor de 
inventar date în folosință (debit cont 8035) – 13.821,57 lei și stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință 
(debit cont 8039) – 24.565,66 lei. Conform Procesului-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe nr. 
2/15.03.2013, stocurile de natura obiectelor de inventar în valoare de 13.821,57 lei și în valoare de 24.565,66 lei, 
amortizate în întregime, au fost distruse în procent de 100%, acestea fiind păstrate în magazia unde s-a produs 
inundație.  



• În perioada 2013-2017, se constată că debitoarea nu efectuează activități economice, respectiv nu sunt înregistrate 
cheltuieli și venituri, capitalurile proprii fiind negative de -431.283,00 lei. 
• Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: structura 
organizatorică nu a fost adaptată la reducerea volumului de activitate; slabă viteză de reacţie a conducerii la schimbările 
conjuncturale (aceasta a fost limitată şi de lipsa fondurilor necesare unei reacţii eficiente); scăderea continuă a eficienţei 
activităţii şi obţinerea de pierderi însemnate – capitaluri proprii negative de -431.283 lei la data de 31.12.2017; 
inexistența fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor realizate; păstrarea unui grad de îndatorare ridicat 
(568,06% la nivelul anului 2017) prin creditarea societatii de către asociați în vederea stingerii creditelor bancare 
contractate. 
6. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării 
în ziarul Evenimentul zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă a debitorului SC A.T. Company SRL, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă un număr 
de 4 declarații de creanță, astfel că, în temeiul prevederilor art. 105 din Legea nr. 85/2014: „Toate creanţele vor fi 
supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanțelor constatate prin hotărâri 
judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii.”, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea 
declaraţiilor de creanţă,  
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitoarei SC A.T. Company SRL, respectiv a înscris creditorii: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Timişoara-Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, Butușină E., 
Butușină M. V. M., cu creanţe născute înainte de data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței în cuantum total 
de 514,468.95 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor depuse împotriva averii 
debitorului SC A.T. Company SRL SRL, raport ce a fost depus la dosarul cauzei în data de 18.03.2019, publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5643/19.03.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Raport-de-verificare-a-creantelor-formulate-impotriva-
averii-SC-A.T.-Company-SRL.pdf.  
Din cuprinsul Raportului de analiză a creanțelor depuse împotriva averii debitorului SC A.T. Company SRL se reține că  
urmare analizei documentelor financiar-contabile predate lichidatorului judiciar de către creditorul persoana fizică 
Butușină M. V. M.: balanțe de verificare, extrase de cont, dispoziții de încasare către casierie, dispoziții de plată către 
casierie, lichidatorul judiciar a înscris creanța creditorului Butușină M. V. M. în sumă de 32,720.48 lei în tabelul 
preliminar de creanțe, cu rangul prevăzut de art. 161 oct. (10) lit. a) din Legea nr. 85/2014, iar diferența de creanță de 
19,052.36 lei din cuantumul total al creanței solicitate de 51.772,84 lei, a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe, 
sub condiția prezentării tuturor documentelor justificative aferente. 
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC A.T. Company SRL a fost depus la dosarul 
cauzei în data de 18.03.2019, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5575/18.03.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-SC-A.T.-Company-SRL.pdf  
7. Referitor la dispoziţiile art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere Convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor, comunicată creditorilor prin notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC 
A.T Company SRL publicată în BPI nr. 2650/07.02.2019 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificate-a-
insolventei-SC-A.T.-Company-SRL.pdf, respectiv Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului 
SC A.T. Company SRL a fost publicat în BPI nr. 5575/18.03.2019, în temeiul dispoziţiilor art. 47 şi art. 48 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea 
Generală a Creditorilor pentru data de 25.03.2019, ora 12:00, la sediul său din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC A. T. Company SRL. 
(2).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea civilă  nr. 41 din 22.01.2019. 
(3).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC A.T. Company SRL au comunicat puncte de vedere 
următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș – creditor ce deține un procent de 7,896% (creanță bugetară) din totalul 
creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii debitorului SC A.T. Company SRL 
publicat în BPI nr. 5575/18.03.2019, a transmis punct de vedere prin mail în data de 22.03.2019; 
2. Butușină E. - creditor ce deține un procent de 84,376% (creanță subordonată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 
preliminar de creante întocmit împotriva averii debitorului SC A.T. Company SRL publicat în BPI nr. 5575/18.03.2019, 
a transmis punct de vedere prin mail în data de 18.03.2019; 
3. Butușină M. V. M. - creditor ce deține un procent de 6,605% (creanță subordonată) din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii debitorului SC A.T. Company SRL publicat în BPI nr. 
5575/18.03.2019, a transmis punct de vedere prin mail în data de 18.03.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 359/25.03.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC A.T. Company SRL 
din data de 25.03.2019 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 98,877% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC A.T. Company SRL publicat în BPI nr. 5575/18.03.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 



creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de 
situația financiară a debitorului SC A.T. Company SRL. 
2. Cu o majoritate de 90,981% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC A.T. Company SRL publicat în BPI nr. 5575/18.03.2019 (respectiv un procent de 92,015% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Încheierea civilă  nr. 41 din 
22.01.2019. 
3. Cu o majorititate de 90,981% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC A.T. Company SRL publicat în BPI nr. 5575/18.03.2019 (respectiv un procent de 92,015% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a votat pozitiv 
retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în cuantum de 500 lei exclusiv TVA, lunar. 
Procesul-verbal nr. 359/25.03.2019 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei prin Registratura 
Tribunalului Timiș în data de 26.03.2019, publicat în BPI nr. 6194/26.03.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-
simplificate-a-insolventei-SC-A.T.-Company-SRL.pdf. 
8. Referitor la disp. 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 depus la dosarul cauzei și a publicat în BPI nr. 7566/12.04.2019 Tabelul definitiv de 
creanțe împotriva averii debitorului SC A.T. Company SRL, tabelul fiind afișat și pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Tabel-definitiv-de-creante-SC-A.T.-Company-
SRL.pdf. Până în momentul actual, nu au fost formulate contestații împotriva tabelului definitiv întocmit împotriva 
debitorului A.T. Company SRL. 
9. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar și nerecuperate, sunt în cuantum de 156,48 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
C.N. Poșta Română SA 

DIV00006490 07.02.2019 51.10 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 

simplificate a insolvenței către creditori, debitor, asociat și 
administrator social 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 9082 08.02.2019 46.98 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 
08.02.2019 

3 
C.N. Poșta Română SA 

DIV00010664 28.02.2019 7.30 lei 
comunicare adresa către Serviciul Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor Timiș 

4 
C.N. Poșta Română SA 

DIV00012213 08.03.2019 51.10 lei 
comunicare adresa către Serviciul Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor Timiș 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
156.48 lei 

 
10. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu sunt fonduri de distribuit 
în cadrul procedurii de faliment,  în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului 
Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC A.T. 
Company SRL, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi 
cu privire la procedură, respectiv PLATA onorariului lichidatorului Consultant Insolvenţă SPRL în cuantum de 4.000 
lei + TVA, dispus prin Încheierea civilă nr. 41 din data de 22.01.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 
27/30/2019 și a sumelor avansate pentru plata cheltuielilor de procedură de 156,48 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


