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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2196 Din data de 20.12.2019 
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. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Basswood Timber SRL nr. 1687/20.11.2019 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 22174/21.11.2019 şi 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-
de-activitate-SC-Basswood-Timber-SRL-termen-lunar-21.11.2019.pdf.  
2. 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 
solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  
Conform adresei nr. 26828/11.11.2019 comunicată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Arad, debitorul Basswood Timber SRL nu figurează cu autovehicule înmatriculate la jud. 
Arad.  
3. Referitor la inspecția fiscală efectuată de A.J.F.P. Arad prin Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 3. 
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.  
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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.  
Administratorul judiciar a comunicat Serviciului Inspecție Fiscală din cadrul Administrației Județeane a Finanțelor 
Publice Arad prin poștă și prin e-mail punctul de vedere nr. 1858/29.11.2019, comunicând următoarele: 
- administratorul judiciar a dat curs solicitării prin comunicarea adresei nr. 1520/11.11.2019 prin e-mail în data de 
11.11.2019 și atașată prezentului e-mail, menționând următoarele; 
- debitorul nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente perioadei 2017-2019;  
- administratorul Meseșan A. E. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu a predat acestuia 
registrele contabile obligatorii și evidența contabilă a debitorul SC Basswood Timber SRL; 
- 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 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 perioada care face obiectul inspecției fiscale, subscrisa Consultant Insolvență SPRL nu a avut calitatea de 
administrator judiciar al debitorului SC Basswood Timber SRL; 
- prin Sentința civilă nr. 852/21.10.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1978/108/2019, împotriva 
debitorului a fost deschisă procedura generală de insolvență în temeiul art. 5 pct. 47 raportat la art. 71 alin. (1) și (2) și 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, fără ridicarea dreptului de administrare a debitorului.  
În data de 18.12.2019, Seriviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 3 din cadrul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Arad, a comunicat administratorului judiciar Decizia de impunere nr. F_AR 529/12.12.2019 și Raportul de 
inspecție fiscală nr. F_AR .474/12.12.2019.  
Prin Decizia de impunere nr. F_AR 529/12.12.2019 s-au stabilit obligații fiscale datorate de către debitorul Basswood 
Timber SRL în sumă de 546.472 lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată de 518.177 lei și impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor de 28.295 lei. 
4. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvenţa a 
debitorului SC Basswood Timber SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei și afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-
Legea-nr.-85-2014-privind-SC-Basswood-Timber-SRL.pdf 
Anunțul privind întocmirea raportului în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 și depunerea acestuia la grefa 
Tribunalului Arad, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 22374/25.11.2019 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Anunt-privind-
depunere-raport-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-la-dosar-privind-SC-Basswood-Timber-SRL.pdf.  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Basswood Timber 
SRL, se rețin următoarele: 
• Începând cu data de 25.04.2014, administratorul social al debitoarei este dl. Meseșan A. E., cu o durată a mandatului 
nelimitată, data depunerii specimenului de semnătură: 25.04.2014. 
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații este 
25.02.2016.  
• Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Basswood Timber SRL este inactivă 
conform deciziei nr. 1752/27.03.2019 începând cu data de 20.05.2019.  
• Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
debitoarei SC Basswood Timber a fost anulată în data de 15.12.2015, anularea fiind efectuată din oficiu.  



3 
 

• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2016 societatea debitoare 
înregistrează următoarele: active imobilizate - 239.752 lei; stocuri - 326.896 lei; creanţe - 466.919 lei; disponibilități 
bănești - 122.372 lei. 
• Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva SC Basswood Timber SRL de către A.J.F.P. arad, 
debitorul înregistrează la data de 05.09.2019, datorii la bugetul general consolidat al statului în sumă de 56.686 lei, 
datorate începând cu data de 24.11.2016. 
• Administratorul social Meseșan A. E. nu a procedat la predarea bunurilor și disponibilităților bănești din averea 
debitorului către administratorul judiciar. 
• Există prezumția că administratorul social Meseșan A. E. a utilizat în interesul personal al acestuia bunurile 
imobilizate în valoare de 239.752 lei, creanțele în valoare de 466.919 lei, stocurile în valoare de 326.896 lei, respectiv 
disponibilitățile bănești din averea debitoarei în valoare de 122.372 lei. 
• Administratorul social Meseșan A. E. a dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit 
persoana juridică la încetarea de plăţi dacă acesta a manifestat pasivitate în achitarea datoriilor fiscale, precum şi dacă 
nu a efectuat analizele necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru care 
cheltuielile efectuate să fie cel puţin egale cu veniturile obţinute. 
• Organele de conducere ale debitoarei nu s-au conformat solicitării administratorului judiciar şi nu au depus în 
condiţiile prevăzute de art. 74 din Legea nr. 85/2014, evidenţele contabile, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 
67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, nu s-au respectat dispozițiile art. 74 din Legea nr. 85/2014 care 
prevăd, în mod imperativ, obligația debitorului de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii de insolvență, actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. a)-f). din Legea 85/2014.  
• 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 judiciar a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către administratorul Meseșan A. 
E. 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. 
• Somația 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.  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către asociatul 
Meseșan L. S. 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.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul social Meseșan A. E. nu a predat 
administratorului judiciar documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către debitor, 
respectiv bunurile și disponibilitățile bănești existente în averea debitorului Basswood Timber SRL. 
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social 
Meseșan A. E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
6. Referitor la dosarul nr. 32944/325/2018. SC Basswood Timber SRL are calitatea de pârât în cadrul dosarului nr. 
32944/325/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, având ca obiect pretenții, reclamantul fiind societatea QMB 
Energ SRL.  
Administratorul judiciar a depus în data de 02.12.2019 la registratura Judecătoriei Timișoara, cererea de suspendare 
privind prin intermediul căreia a solicitat suspendarea prezentei cauze, în temeiul art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, având în vedere că prin Sentinței civile nr. 852 
pronunțată în ședința publică din data de 21.10.2019 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
1978/108/2019 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva SC Basswood Timber SRL.  
La termenul de judecată stabilit în cadrul dosarului nr. 32944/325/2018 din data de 09.12.2019, cauza a fost suspendată.  
De asemenea, administratorul judicar a comunicat către societatea QMB Energ SRL notificarea cu privire la 
deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Basswood Timber SRL nr. 1859/29.11.2019, 
prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39875126505 și prin e-mail.  
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7. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 58 lit. k) 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 generale de insolvenţă împotriva averii debitorului SC Basswood Timber SRL, au fost înregistrate la dosarul 
de insolvenţă un număr de 2 declarații de creanță, astfel că, în temeiul prevederilor art. 105 din Legea nr. 85/2014 
administratorul judiciar a procedat la analiza declaraţiilor de creanţă.  
Astfel, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor depuse împotriva averii 
debitorului SC Basswood Timber SRL nr. 2164/17.12.2019, acesta fiind depus la dosarul cauzei în data de 19.12.2019, 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 24311/19.12.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-analiza-a-creantelor-formulate-
impotriva-averii-debitorului-SC-Basswood-Timber-SRL.pdf  
Subscrisa a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva debitoarei SC Basswood Timber SRL, 
respectiv a înscris creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administrația Judeţeană a 
Finanţelor Publice Arad cu o creanţă în sumă de 54.593 lei și creditorul InvestCapital LTD cu o creanță în sumă de 
3,495.15 lei - admisă în temeiul art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 și creanța 24,803.01 lei - înscrisă sub condiție 
până la prezentarea de către creditorul InvestCapital LTD a tuturor documentelor justificative privind modul de calcul al 
daunelor de reziliere a contractelor încheiate între debitor și Orange România SA. 
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, prin notificarea nr. 2157/17.12.2019 comunicată către 
InvestCapital LTD, administratorul judiciar a procedat la notificarea cu privire la înscrierea parțială, sub condiție a 
creanței solicitate în sumă de 24,803.01 lei. 
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Basswood Timber SRL nr. 2166/17.12.2019 a 
fost depus la dosarul cauzei în data de 19.12.2019, trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Tabel-
preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Basswood-Timber-SRL.pdf  
7. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 170,39 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00051429 24.10.2019 58.90 lei comunicare notificare către debitor, asociați și creditori 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 14530 25.10.2019 46.65 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 

insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 25.10.2019 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00005450 08.11.2019 23.40 lei 
comunicare notificări privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare a debitorului în faliment prin procedura 

simplificată, către AJFP Arad și debitor 

4 
Direcția fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 155243 

524908 
05.11.2019 1.00 lei 

taxă furnizare date privind adresa de domiciliu/reședință a 
asociatului și administratorului social Meseșan A.E. 

5 
Direcția fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 155243 

524907 
05.11.2019 1.00 lei 

taxă furnizare date privind adresa de domiciliu/reședință a 
asociatului Meseșan L.S. 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00011899 19.11.2019 8.02 lei 
comunicare notificare nr. 1674/19.11.2019, somație nr. 

1674/19.11.2019 și notificare nr. 1677/19.11.2019 către asociatul 
Meseșan L.V. 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00011898 19.11.2019 8.02 lei 
comunicare notificare nr. 1672/19.11.2019, somație nr. 
1673/19.11.2019 și notificare nr. 1676/19.11.2019 către 

administratorul social Meseșan A.E.  
8 C.N. Poșta Română SA DIV00057309 25.11.2019 9.40 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00013691 29.11.2019 14.00 lei comunicare punct de vedere către Serviciul Fiscal 

 
Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în 

procedura generală de insolvență 
170.39 lei 

 
8. 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 formulării cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului Meseșan A. E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 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.  


