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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1687 Din data de 20.11.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1978/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Camelia Băila. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Basswood Timber SRL, cod de identificare fiscală: 33127842; Sediul social: Arad, str. Batiștei, nr. 2, 
bl. 568, et. 2, ap. 11, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/509/2014. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC Basswood Timber SRL, 
conform Sentinței civile nr. 852 din data de 21.10.2019 pronunțată în dosarul nr. 1978/108/2019 de către Tribunalul 
Arad, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, pentru debitorul SC Basswood Timber SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Basswood Timber SRL 

Număr dosar 1978/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Basswood Timber SRL. 
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1), (2) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Arad în data de 12.09.2019, creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. 
Arad a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului SC Basswood Timber 
SRL cu sediul în Arad, str. Batiștei, nr. 2, bl. 568, et. 2, ap. 11, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J02/509/2014, CUI 33127842, în vederea recuperării creanței în sumă totală de 56.686 lei, reprezentând obligații fiscale 
datorate bugetului general consolidat. 
Prin Sentința civilă nr. 852 din data de 21.10.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1978/108/2019, este 
admisă cererea formulată de creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, împotriva debitorului SC Basswood 
Timber SRL cu sediul în Arad, str. Batiștei, nr. 2, bl. 568, et. 2, ap. 11, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului 
sub nr. J02/509/2014, CUI 33127842. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca administrator judiciar 
provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
Prin Sentința civilă nr. 852 din data de 21.10.2019 pronunțată de Tribunalul Arad au fost fixate următoarele termene: 
Termenul limită pentru depunerea creanțelor – 05.12.2019; Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 19.12.2019; Termenul limită pentru prima adunare generală 
a creditorilor 07.01.2020; Termenul de judecată în cauză pentru data de 27.01.2020. 
2. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării 
procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Basswood Timber SRL la sediul din Arad, str. Batiștei, nr. 2, bl. 568, et. 2, ap. 11, jud. 
Arad, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 1341/24.10.2019, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire nr. AR39876395042 – „plic returnat – lipsă domiciliu”;  
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Basswood Timber SRL nr. 
1343/24.10.2019 și nr. 1342/24.10.2019 către asociații Meseșan A. E. și Meseșan L. S., la sediul debitorului, prin 
scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39876395052 – „plic returnat – lipsă domiciliu”. 
În ceea ce priveşte notificarea asociatului dl. Meseșan L.S. și asociatului și administratorului social Meseșan A. E., 
administratorul judiciar a solicitat prin adresa nr. 1478/05.11.2019 și nr. 1479/05.11.2019 către Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor Timișoara comunicarea adresei de domiciliu/reşedinţă a celor doi asociați.  
Au fost notificați următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel:  
Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de primire 

1 Primăria Arad Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75, 310130, jud. Arad AR39876395002 
2 Direcția Regională Vamală Timișoara Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, bl. 45 D, jud. Timiş AR39876395012 

3 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului  

Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, 
Bucuresti, cod postal 014294 

AR39876395022 

4 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Arad 

Bulevardul Revoluției, nr. 77 – 79, Arad, jud. Arad 
AR39876395032 

Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Basswood Timber SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20209/25.10.2019, precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din 
data de 25.10.2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost afișată pe site-
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ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-
deschidere-procedura-generala-a-insolventei-impotriva-debitorului-SC-Basswood-Timber-SRL.pdf. 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Arad notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenței nr. 1339/24.10.2019 prin fax, 
în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
De asemenea, conform dispozițiilor Sentințe civile nr. 852 din data de 21.10.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în 
dosarul nr. 1978/108/2019, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență împotriva debitorului SC Basswood Timber SRL nr. 1444/01.11.2019 către următoarele bănci: 
First Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca 
Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; 
Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; 
Vista Bank; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank 
SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank. 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 
Basswood Timber SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Vista Bank; Unicredit Bank SA; Banca 
Comercială Română; Raiffeisen Bank SA; Alpha Bank Romania SA; Libra Internet Bank; OTP Bank România SA; 
Banca Leumi Romania; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Exim Bank; Idea Bank; Patria Bank; Intesa 
Sanpaolo Bank.  
Conform adresei nr. 1423657/07.11.2019 emisă de Garanti Bank SA, au fost comunicate următoarele: 
- Basswood Timber SRL și-a deschid la Garanti Bank SA – Agenția Arad următoarele conturi bancare: IBAN RO46 
UGBI 0000 2920 1029 3RON – cont deschis la data de 01.02.2016 și închis la data de 04.06.2016; IBAN RO02 UGBI 
0000 2920 1067 8RON – cu un sold la data de 07.11.2019 de 0,92 RON (cont activ); IBAN RO39 UGBI 0000 2920 
1029 4EUR – cu un sold la data de 07.11.2019 de 0,00 EUR (cont activ). 
- Extrasele de cont pentru conturile sus-menționate pentru perioada de la data deschiderii până în prezent. 
- Pe conturile societății este delegat administratorul societății Meseșan A. E., iar în perioada 21.06.2016-28.10.2016 a 
mai fost delegat Borras F. J.. 
- De la data comunicării adresei nr. 1444/01.11.2019 emisă de administratorul judiciar, Garanti Bank SA a procedat la 
indisponibilizarea conturilor debitorului.  
Conform adresei nr. 1341152/04.11.2019 emisă de BRD – Groupe Société Générale, debitorul SC Basswood Timber 
SRL deține la BRD următoarele conturi: 
- Un cont curent nr.: RO97 BRDE 020S V608 2874 0200 cu un sold 0,00 RON, deschis la Agenția Zarand. Acest cont 
înregistrează o datorie de 3.588,45 RON; 
- Un cont curent nr.: RO93 BRD 020S V608 2882 0200 cu un sold 0.00 EUR, deschis la Angentia Zarand. Acest cont 
înregistrează o datorie de 31,62 EUR.  
3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din 
Legea nr. 85/2014 în data de 01.11.2019, ora 14:00. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1440/01.11.2019, 
administratorul judiciar fost în imposibilitate de a identifica bunuri în averea debitoarei.  
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 852 din data de 21.10.2019 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 1978/108/2019, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților 
SC Basswood Timber SRL în data de 01.11.2019, ora 13:00, la sediul social al debitoarei din Arad, Batiștei, nr. 2, bl. 
568, et. 2, ap. 11, jud. Arad, în vederea desemnării administratorului special al societății Basswood Timber SRL.  
Conform Procesului-verbal nr. 1439/01.11.2019 al Adunării Generale a Asociaților SC Basswood Timber SRL, la 
ședința adunării asociaților nu au fost prezenți asociații debitoarei, respectiv președintele de ședință - practician în 
insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că Adunarea Generală 
a Asociaților SC Basswood Timber SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale referitoare la 
valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de lege. 
În conformitate cu disp. art. 53 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, pentru soluționarea acțiunilor prevăzute la art. 117-122 
ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele 
de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către 
judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților.  
5. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă privind debitorul SC Basswood Timber SRL. Acest raport a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21160/07.11.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-debitorul-SC-Basswood-Timber-SRL.pdf  
Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
şi de insolvenţă privind debitorul SC Basswood Timber SRL se rețin următoarele: 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
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- debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente perioadei 2017-2019; 
- debitorul SC Basswood Timber SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit. 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Basswood 
Timber SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, precum și debitorului, cu privire la 
propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Basswood 
Timber SRL a fost publicată în BPI nr. 21137/07.11.2019, și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-privind-propunerea-de-intrare-in-faliment-
privind-debitorul-SC-Basswood-Timber-SRL.pdf  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Basswood Timber SRL nr. 1488/06.11.2019 către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin 
A.J.F.P. Arad prin poștă cu confirmare de primire.  
Referitor la notificarea asociaților privind propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Basswood Timber SRL, Direcția de evidență a persoanelor Timișoara a răspuns 
solicitărilor administratorului judiciar și a comunicat adresa nr. 125890/06.11.2019, furnizând adresele de domiciliu ale 
asociaților Meseșan A. E și Meseșan L. S.. 
Astfel, administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire următoarele: 
• Notificare nr. 1672/19.11.2019 privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 
Basswood Timber SRL. 
• Notificare nr. 1676/19.11.2019 privind propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Basswood Timber SRL. 
• Somație nr. 1673/12.11.2019 prin care administratorul judiciar al debitorului SC Basswood Timber SRL Consultant 
Insolvență SPRL, solicită administratorului social și asociatului Meseșan A. E., predarea către administratorul judiciar, 
în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitoarei SC Basswood Timber SRL, respectiv predarea bunurilor și 
a disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea 
nr. 85/2014.  
Astfel, administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire următoarele: 
• Notificare nr. 1674/19.11.2019 privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC 
Basswood Timber SRL. 
• Notificare nr. 1677/19.11.2019 privind propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Basswood Timber SRL.  
• Somație nr. 1675/12.11.2019 prin care administratorul judiciar al debitorului SC Basswood Timber SRL Consultant 
Insolvență SPRL, solicită asociatului Meseșan L. S., predarea către administratorul judiciar, în cel mai scurt timp posibil 
a arhivei contabile a debitoarei SC Basswood Timber SRL, respectiv predarea bunurilor și a disponibilităților bănești 
aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014.  
6. Referitor la situația financiară a debitoarei. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la 
data de 31.12.2016 societatea debitoare prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2016 
Total active imobilizate 239.752 lei 
Total active circulante, din care: 916.187 lei 
- stocuri 326.896 lei 
- creanţe 466.919 lei 
- casa şi conturi la bănci 122.372 lei 

Astfel, administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39876395002 adresa nr. 
1340/24.10.2019 și notificarea nr. 1335/24.10.2019 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Arad, să comunice 
subscrisei dacă societatea Basswood Timber SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Arad cu bunuri 
impozabile.  
Prin adresa nr. 611867/28.10.2019 comunicată de către Primăria Municipiului Arad prin Direcția Venituri Serviciul 
Impunere Persoane Juridice, au fost comunicate următoarele: 
- Societatea nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu bunuri mobile și/sau imobile; 
- Există posibilitatea nedeclarării tuturor bunurilor deținute în proprietate, adminitrare, folosință sau concesiune de la o 
autoritate publică, în leasing, precum și a modificărilor intervenite în patrimoniu.  
Subscrisa a transmis a transmis adresa nr. 1344/24.10.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, prin 
care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Arad 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. 120365/08.11.2019 comunicată de OCPI Arad, debitorul SC Basswood Timber SRL nu figurează 
în evidențele OCPI Arad cu bunuri imobile.  
De asemenea administratorul judiciar a transmis adresa nr. 1345/24.10.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Arad, prin care am 
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solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  
7. Referitor la inspecția fiscală efectuată de A.J.F.P. Arad. Administratorului judiciar i-a fost comunicat Avizul de 
inspecție fiscală nr. F-AR 42/04.11.2019 emis de A.J.F.P Arad, respectiv Invitația nr. ARG AIF 4236/05.11.2019 emisă 
de A.J.F.P. Arad prin Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 3, prin care subscrisa a fost chemată în data de 
12.11.2019 ora 09.00 la dsediul A.J.F.P. Arad, în vederea prezentării următoarelor documente: actele de constituire ale 
societății, dovada deținerii spațiilor destinate pentru sediul social și sediile secundare ale societății, toate documentele 
financiar-contabile și fisclae, registre contabile și jurnalele obligatorii, precum și celelalte acte aferente activității 
economice desfășurate de debitor, ș.a.m.d.  
Administratorul judiciar a transmis Serviciului Inspecție Fiscală Persoane Juridice 3 din cadrul A.J.F.P. Arad adresa nr. 
1520/11.11.2019, prin care a comunicat următoarele: 
- Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea 
efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 01.11.2019, ora 
14:00. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1440/01.11.2019, administratorul judiciar a fost în imposibilitate 
de a identifica bunuri în averea debitoarei.  
- Reprezentanții debitorului nu au răspuns solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu au predat actele de 
constituire ale societății, dovada deținerii spațiilor destinate pentru sediul social și sediile secundare ale societății, toate 
documentele financiar-contabile și fisclae, registre contabile și jurnalele obligatorii, precum și celelalte acte aferente 
activității economice desfășurate de debitor. 
- Având în vedere că debitorul SC Basswood Timber SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
administratorul judiciar a formulat propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC 
Basswood Timber SRL, în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
- Având în vedere că administratorul social al debitorul SC Basswood Timber SRL dl. Meseșan A. E. nu a răspuns 
solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu a predat arhiva contabilă și bunurile existente în averea debitorului, 
administratorul judiciar va proceda la formularea și înaintarea către Tribunalul Arad a cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului social dl. Meseșan A. E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014.  
8. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar va proceda la întocmirea Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 
debitorului SC Basswood Timber SRL. Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului 
judiciar de către reprezentanţii debitoarei, acesta nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 
117 şi 118 din Legea nr. 85/2014. Administratorul social al debitoarei dl. Meseșan A.E. prejudiciază creditorii 
debitoarei, prin faptul că nu colaborează cu administratorul judiciar în vederea identificării eventualelor active care ar 
putea exista în patrimoniul debitorului SC Basswood Timber SRL şi îndestulării creditorului bugetar. Administratorul 
social Meseșan A.E. nu a predat administratorului judiciar documentele financiar-contabile aferente activității 
economice desfășurate de către debitor. Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a 
răspunderii administratorului social Meseșan A.E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
9. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 146,99 lei. 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Basswood Timber SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) 
din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui nou termen în vederea identificării bunurilor din averea debitorului, 
întocmirea tabelului de creanțe și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea 
nr. 85/2014. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


