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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1092  Data emiterii: 25.09.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1183/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Rădocă 
Nicoleta. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC Ama Met SRL, cod de identificare fiscală: 16131614; Sediul social: Oradea, str. Alexandru Andrițoiu, 
nr. 21, bloc PB 17, ap. 12, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/190/2004. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. 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, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Ama Met SRL, conform 
Încheierii nr. 128/F/2019 din 24.04.2019 pronunțată în dosarul nr. 1183/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secţia a II 
- a Civilă, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport cu propunere de închidere a procedurii 
simplificate de insolvență a debitorului SC Ama Met SRL, întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Ama Met SRL, 

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 1183/111/2019; Tribunal Bihor, 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 Ama Met SRL. 
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bihor din data de 19.04.2019, debitorul SC Ama Met SRL, cu sediul în 
Oradea, str. Alexandru Andrițoiu, nr. 21, bloc PB 17, ap. 12, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J05/190/2004, CUI 16131614, a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvență și desemnarea în calitate de 
lichidator judiciar pe Consultant Insolvență SPRL. 
Prin Încheierea nr. 128/F/2019 din data de 24.04.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 1183/111/2019, 
este admisă cererea formulată de debitoarea SC Ama Met SRL, cu sediul în Oradea, str. Alexandru Andrițoiu, nr. 21, 
bloc PB 17, ap. 12, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/190/2004, CUI 16131614. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 
Consultant Insolvență SPRL. 
Prin Încheierea nr. 128/F/2019 din 24.04.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor au fost fixate următoarele termene: 
Termenul limită pentru depunerea creanțelor – 10 iunie 2019; Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 21 iunie 2019; Termenul limită pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanțelor – 17 iulie 2019; Termenul de judecată în cauză pentru data de 2 octombrie 2019. 
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 Ama Met SRL la sediul din Oradea, str. Alexandru Andrițoiu, nr. 21, bloc PB 17, ap. 12, 
jud. Bihor, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39879760432 – plic returnat;  
- a comunicat asociatului și administratorului social Alexa A. la adresa de domiciliu, notificarea privind deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39879760502 – plic 
returnat;  
- a comunicat asociatului și administratorului social Alexa A. la adresa de corespondență, notificarea privind 
deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39880689546;  
- a comunicat asociatului Pop A. C. la adresa de domiciliu, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39879760492 – plic returnat.  
- a notificat următorii creditori 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 Oradea Oradea, Piața Unirii, nr. 1, 410100, jud. Bihor AR39879760442 

2 
Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Bihor 

Oradea, Calea Borșului, nr. 43A, jud. Bihor, 
410605 

AR39879760472 

3 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  

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

AR39879760462 

4 
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Bihor 

Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2b, jud. 
Bihor, 410519 

AR39879760452 

5 SC Crișana SA Oradea, str. Căii Ferate, nr. 13, jud. Bihor AR39879760482 
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Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Ama Met SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9096/08.05.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din 
data de 09.05.2019, 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 Tribunalul Bihor notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței prin fax, în vederea efectuării 
mențiunilor necesare.  
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul social 
Alexa A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor 
prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 24.05.2019. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 
578/24.05.2019, nu au fost identificate bunuri în averea debitoarei.  
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014. Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților 
societății Ama Met SRL nr. 12/24.05.2019, în conformitate cu dispozițiile art. 52 din Legea 85/2014 a hotărât 
desemnarea d-lui Iuga D. Gh., în calitate de administrator special al societății Ama Met SRL cu un mandat cu titlu 
gratuit.  
5. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la analiza datelor publicate pe site-ul 
www.mfinante.ro și a documentelor financiar-contabile anexate cererii de deschidere a procedurii simplificate de 
insolvență formulată de către reprezentantul debitoarei: bilanțul încheiat la data de 31.12.2018, balanța de verificare 
aferentă lunii martie 2019, contul de profit și pierdere încheiat la data de 31.12.2018, constatând următoarea situație 
financiară a debitoarei. 
Analiza evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a performanţelor financiare a debitorului SC Ama Met SRL în perioada 2015-
2018: 

Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 
Total active circulante, din 
care: 17,874.00 lei 16,434.00 lei 33,164.00 lei 8,187.00 lei 
- stocuri 16,859.00 lei 16,136.00 lei 32,121.00 lei 3,859.00 lei 
- creanţe 1,015.00 lei 298.00 lei 1,043.00 lei 4,328.00 lei 
- casa şi conturi la bănci 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 
Total Activ 17,874.00 lei 16,434.00 lei 33,164.00 lei 8,187.00 lei 
Total capitaluri proprii -54,904.00 lei -63,281.00 lei -62,757.00 lei -129,647.00 lei 
Total datorii 72,778.00 lei 79,715.00 lei 95,921.00 lei 137,834.00 lei 
Venituri înregistrate în avans 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 
Total Pasiv 17,874.00 lei 16,434.00 lei 33,164.00 lei 8,187.00 lei 

 

Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Cifra de afaceri netă 31,574.00 lei 25,264.00 lei 43,695.00 lei 34,316.00 lei 
Venituri totale 33,419.00 lei 25,264.00 lei 43,695.00 lei 34,316.00 lei 
Cheltuieli totale 39,199.00 lei 33,387.00 lei 42,734.00 lei 100,862.00 lei 
Profitul sau pierderea brută -5,780.00 lei -8,123.00 lei -961.00 lei -66,546.00 lei 
Profitul sau pierderea netă -6,728.00 lei -8,377.00 lei -524.00 lei -66,890.00 lei 

 

În perioada 2015-2018, debitoarea nu înregistrează active imobilizate; 
- Activele circulante constituite doar din stocuri și creanțe scad în perioada 2015-2016 de la 17.874 lei la valoarea de 
16.434 lei, urmând ca la nivelul anului 2017 să crească până la valoarea de 33.164 lei, ca urmare a creșterii valorii 
stocurilor până la valoarea de 32.121 lei, precum și a valorii creanțelor nerecuperate până la valoarea de 1.043 lei. 
- Pe parcursul întregii perioade analizate, capitalurile proprii înregistrează doar valori negative, acestea scăzânt în 
perioada analizată (2015-2018) de la -54.904 lei la valoarea de -129.647 lei. 
- În perioada analizată, debitoarea nu înregistrează cheltuieli și venituri în avans. 
- Datoriile debitoarei cresc în perioada 2015-2018 de la valoarea de 72.778 lei până la valoarea de 137.834 lei. 
Conform bilanțului încheiat la data de 31.12.2018, debitorul SC Ama Met SRL prezintă următoarea situație financiară: 
- Debitoarea înregistrează activel circulante în valoare de 8.187 lei, constituite din: stocuri în valoare de 3.859 lei și 
creanțe neîncasate în valoare de 4.328 lei (creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului); 
- La data de 31.12.2018, debitoarea înregistrează datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an – 137.834 
lei, constituite din: datorii comerciale în relația cu nerezidenți – 3.616 lei; datorii în legătură cu personalul și conturi 
asimilate – 389 lei; datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale – 12.390 lei; datorii fiscale în legătură cu bugetul 
statului – 3.508 lei; sume datorate asociaților – 117.931 lei; 
- La data de 31.12.2018 sunt înregistrate capitaluri proprii negative în valoare de -129.647 lei, constituite din: capital 
subscris vărsat în valoare de 200 lei, rezerve legale – 40 lei; pierderea financiară reportată din perioadele precedente – 
62.997 lei și pierderea exercițiului financiar curent -66.890 lei. 
La nivelul anului 2018 au fost înregistrate venituri totale de 34.316 lei (reprezentând venituri din producția vândută) și 
cheltuieli totale de 100.862 lei (constituite din: cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile – 69.777 lei; alte 
cheltuieli externe – cu energie și apă – 3.171 lei; cheltuieli cu prestațiile externe – 27.914 lei; alte impozite – 344 lei). 
Conform listei cu plățile efectuate în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii de deschidere a insolvenței, 
debitoarea a efectuat următoarele plăți: 

Plăți/Perioadă Decembrie 2018 Ianuarie 2019 Februarie 2019 Martie 2019 
plăți furnizori 2.697 lei 1.491 lei 4.711 lei 3.487 lei 
plăți A.N.A.F. 371 lei 438 lei 661 lei - 
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plăți chirie 1.558 lei - 605 lei 1.114 lei 
plăți salarii 389 lei 389 lei 975 lei 975 lei 

Conform balanței de verificare aferentă lunii martie 2019, la data de 31.03.2019, debitorul SC Ama Met SRL prezintă 
următoarea situație financiară: 
- Capitaluri proprii negative de -136.570,88 lei, constituite din: capital subscris vărsat în cuantum de 200,00 lei, rezerve 
legale – 40,00 lei; pierderea neacoperită reportată din perioadele precedente – 116.776,82 lei; pierderea înregistrată în 
perioada ianuarie 2019-martie 2019 de 20.034,06 lei. 
- La data de 31.03.2019 debitoarea înregistrează datorii la furnizori în valoare de 4.975,00 lei; datorii la bugetele de 
asigurări sociale – 12.747,00 lei; datorii la bugetul statului și alte fonduri – 3.563,00 lei; sume datorate asociaților – 
119.107,92 lei. 
- În cursul perioadei ianuarie 2019-martie 2019 sunt înregistrate cheltuieli în sumă de 19.073,88 lei (constituite din: 
cheltuieli cu materialele – 7.669,82 lei, cheltuieli cu obiectele de inventar – 3.859,08 lei, cheltuieli cu energia și apa – 
774,74 lei, cheltuieli cu redevențe și chirii – 1.200,00 lei, cheltuieli cu colaboratorii – 4.200,00 lei, alte cheltuieli cu 
servicii executate de terți – 1.164,24 lei, cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă – 84,00 lei, alte cheltuieli cu 
impozite – 122,00 lei și venituri totale în sumă de 12.150,00 lei (reprezentând venituri din servicii prestate).  
Urmare comunicării notificărilor nr. 521/08.05.2019 și nr. 536/14.05.2019, în data de 22.05.2019, debitoarea SC Ama 
Met SRL prin contabil a comunicat prin e-mail lichidatorului judiciar următoarele acte contabile: bilanțul încheiat la 
data de 31.12.2018, balanța de verificare aferentă lunii noiembrie 2018, balanța de verificare aferentă lunii decembrie 
2018, balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2019, balanța de verificare aferentă lunii februarie 2019, balanța de 
verificare aferentă lunii martie 2019, balanța de verificare aferentă lunii aprilie 2019, Declarație în conformitate cu 
prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, Declarație privind principiile, politicile și metodele contabile la 
31.12.2018, balanța de verificare aferentă perioadei 01.01.2018-31.12.2018, Raport de gestiune la 31.12.2018.  
Conform adresei comunicate de asociatul Alexa A., societatea nu a avut mijloace fixe, alte bunuri de natura obiectelor 
de inventar în valoare de 3.859 lei fiind casate.  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza documentelor contabile comunicate și în conformitate cu dispozițiile art. 97 
din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului privind cauzele şi împrejurările care au 
dus la insolvenţa debitorului SC Ama Met SRL.  
Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Ama Met SRL a fost depus la dosarul 
cauzei și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/05/Raportul-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-SC-Ama-Met-
SRL.pdf. Anunțul privind raportul întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență a fost 
publicat în BPI nr. 10551/27.05.2019.  
Din analiza documentelor financiar-contabile depuse de către debitoare la dosarul cauzei și a celor predate parțial 
lichidatorului judiciar, nu au fost identificate cauze pentru anularea unor acte ale debitoarei ori de atragere a răspunderii 
organelor de conducere în temeiul art. 117 și art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
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 Ama Met SRL, au formulat cereri de creanţe următorii creditori:  
- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice 
Bihor, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Ama Met SRL cu 
o creanţă în cuantum de 26.592 lei; 
- Alexa A., solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Ama Met SRL cu o creanţă 
subordonată în cuantum de 123.859,58 lei. 
Cu privire la creanța creditorului Alexa A., în temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul 
judiciar a admis parțial creanța solicitată de dl. Alexa A. în cuantum de 123.859,58 lei, respectiv a procedat la înscrierea 
în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Ama Met SRL a creanţei subordonate în sumă 
de 119.107,92 lei, conform disp. art. 161 pct. 10 lit. a) din Legea nr. 85/2014, fiind respinsă creanța în sumă de 4.751,66 
lei, născută după data deschiderii procedurii simplificate de insolvență. 
Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 685/21.06.2019 prin poștă cu confirmare de primire nr. 
AR39879014010 către creditorul Alexa A. privind înscrierea parțială a creanței solicitate.  
Precizăm faptul că lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 
85/2014 și a întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului SC Ama Met SRL. Tabelul 
preliminar al creanţelor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12495/21.06.2019 şi afişat pe site-ul 
lichidatorului judiciar, la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Ama-Met-SRL.pdf.  
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor depuse împotriva averii debitorului SC 
Ama Met SRL, raport ce a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12489/21.06.2019 și afişat pe site-ul 
lichidatorului judiciar, la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Raport-de-verificare-a-
creantelor-declarate-impotriva-debitorului-SC-Ama-Met-SRL.pdf.  
7. Referitor la disp. art. 111, 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 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe împotriva averii debitorului SC Ama Met SRL, acesta fiind 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13960/16.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
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http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Tabel-definitiv-de-creanta-intocmit-impotriva-debitorului-
SC-Ama-Met-SRL.pdf.  
8. 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 privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva 
debitorului, publicată în BPI nr. 9096/08.05.2019 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-deschidere-procedura-simplificata-de-insolventa-impotriva-SC-
Ama-Met-SRL.pdf, respectiv - Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Ama Met 
SRL a fost publicat în BPI nr. 12495/21.06.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Ama-
Met-SRL.pdf, 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 
28.06.2019, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş., cu 
următoarea ordine de zi:  
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC Ama Met SRL. 
(2).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea nr. 128/F/2019 din 24.04.2019. 
(3).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Ama Met SRL au comunicat puncte de vedere următorii 
creditori: 
1. Alexa A. - creditor ce deține un procent de 81,749% (creanță subordonată) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul 
preliminar de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Ama Met SRL publicat în BPI nr. 12495/21.06.2019, a 
comunicat votul prin poșta electronică în data de 27.06.2019. 
Conform Procesului-verbal nr. 713/28.06.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Ama Met SRL din data 
de 28.06.2019 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 81,749% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Ama Met SRL publicat în BPI nr. 12495/21.06.2019 (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 Ama Met SRL. 
2. Cu o majoritate de 81,749% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Ama Met SRL publicat în BPI nr. 12495/21.06.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Încheierea nr. 128/F/2019 
din 24.04.2019. 
3. Cu o majoritate de 81,749% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Ama Met SRL publicat în BPI nr. 12495/21.06.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a votat pozitiv 
retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în cuantum de 5.000 lei exclusiv TVA, pentru întreaga 
procedură simplificată de insolvență. 
Procesul-verbal nr. 713/28.06.2019 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei prin Registratura 
Tribunalului Bihor, publicat în BPI nr. 13071/01.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
debitorului-SC-Ama-Met-SRL-din-28.06.2019.pdf.  
9. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte: 
- Raportul 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 Ama Met SRL pentru termenul 24.05.2019 a fost 
depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 10397/24.05.2019 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Raport-de-activitate-SC-Ama-Met-SRL-termen-lunar-
24.05.2019.pdf.  
- Raportul 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 Ama Met SRL pentru termenul 24.06.2019 a fost 
depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 12506/21.06.2019 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Raport-de-activitate-SC-Ama-Met-SRL-termen-lunar-
24.06.2019.pdf.  
- Raportul 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 Ama Met SRL pentru termenul 24.07.2019 a fost 
depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 13295/15.07.2019 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Raport-de-activitate-SC-Ama-Met-SRL-termen-
24.07.2019.pdf.  
- Raportul 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 Ama Met SRL pentru termenul 24.09.2019 a fost 
depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 17614/23.09.2019 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
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http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Raport-de-activitate-SC-Ama-Met-SRL-termen-lunar-
24.09.2019.pdf.  
10. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 151,55 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00023039 08.05.2019 58.40 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 

simplificate a insolvenței către creditori, debitor, asociați  

2 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 11014 09.05.2019 48.65 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 
de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 09.05.2019 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00023996 14.05.2019 7.30 lei 
comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 

simplificate a insolvenței către debitor 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00026342 28.05.2019 12.00 lei comunicare acte către Tribunalul Bihor 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00030633 24.06.2019 6.30 lei comunicare notificare către creditorul Alexa A. 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00043310 11.09.2019 18.90 lei 

comunicare notificări către Primăria Municipiului Oradea, 
OCPI Bihor și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției 

prefectului jud. Bihor 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura simplificată de insolvență 
151.55 

lei  
11. Referitor la disp. art. 174 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a transmis către Primăria Municipiului Oradea adresa nr. 872/03.09.2019 și adresa nr. 
925/10.09.2019 prin care a solicitat să comunice dacă societatea Ama Met SRL figurează în evidențele fiscale ale 
Primăriei Municipiului Oradea cu bunuri impozabile.  
Subscrisa a transmis adresa nr. 873/03.09.2019 și adresa nr. 927/10.09.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Bihor, prin care am 
solicitat să comunice dacă debtioarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  
Lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 874/03.09.2019 și adresa nr. 926/10.09.2019 către Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Bihor, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Bihor cu 
bunuri imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor 
respective, precum și extrasele de carte de funciară.  
Conform Adresei nr. 325147 din 16.09.2019 comunicată de Primăria Municipiului Oradea prin Direcția Economică, 
debitorul SC Ama Met SRL nu figurează cu bunuri impozabile în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Oradea.  
De asemenea, conform Adresei nr. 68364 din 10.09.2019 comunicată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, debitorul SC Ama Met SRL nu figureză în evidențele instituției cu 
autovehicule înmatriculate.  
12. 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 Ama Met 
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 5.000 lei + TVA și a 
sumelor avansate pentru plata cheltuielilor de procedură de 151,55 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


