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

Nr.: 1314 Data emiterii: 22.10.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1145/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă;  
2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256/448.044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9:00-12:00. 
3. Debitor: SC Blanka Rad Constinstal SRL, cod de identificare fiscală: 36656740; Sediul social: Timișoara, str. 
Orșova, nr. 28, cam. 4, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2872/2016. 
4. Creditor: conform tabelului preliminar de creanțe. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676;  
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Blanka Rad Constinstal 
SRL, conform Încheierii civile nr. 396 din data de 02.04.2019 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 1145/30/2019, 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 Blanka Rad Constinstal SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) 
file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență, pentru debitorul SC Blanka Rad Constinstal SRL 

Număr dosar: 1145/30/2019; Tribunal Timiș, 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 Blanka Rad Constinstal SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Blanka Rad Constinstal SRL a fost depus la dosarul cauzei în data de 10.06.2019, publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 11658/10.06.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/04/Raport-de-activitate-SC-Blanka-Rad-Constinstal-SRL-termen-13.06.2019.pdf. Până în prezent 
nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 
2. 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 în data de 21.06.2019 și a publicat în BPI nr. 12505/21.06.2019 
Tabelul definitiv de creanțe împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL, tabelul fiind afișat și pe site-
ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/04/Tabel-definitiv-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Blanka-Rad-Constinstal-SRL.pdf. Până în momentul actual, nu au 
fost formulate contestații împotriva tabelului definitiv întocmit împotriva debitorului Blanka Rad Constinstal SRL. 
3. Referitor la disp. art. 174 din Legea nr. 85/2014 
Subscrisa a transmis adresa nr. 1270/18.10.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Timiș, prin care am solicitat să comunice dacă 
debtioarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule.  
De asemenea lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 1269/18.10.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Timiș, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Timiș cu bunuri imobile, 
comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și 
extrasele de carte de funciară. 
Până la data întocmirii prezentului raport, nu au fost primite răspunsuri de la instituțiile publice anterior menționare cu 
privire la existența bunurilor mobile și imobile în averea debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL. 
În cazul constatării inexistenței de bunuri în averea debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL va proceda la 
întocmirea raportului cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență în temeiul art. 174 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014. 
4. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 95,91 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
C.N. Poșta Română 

SA 
DIV00019687 16.04.2019 48.60 lei 

comunicarea notificării privind deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței către creditori, 

debitor, asociați  

2 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 10646 17.04.2019 47.31 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență în ziarul Evenimentul zilei 

din 17.04.2019 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
95.91 lei 

 
5. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
un nou termen în vederea continuării procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Blanka Rad Constinstal SRL, 
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identificarea bunurilor din averea debitoarei și întocmirea raportului cu propunere de închidere a procedurii simplificate 
de insolvență în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G. 
 
 


