
FILIALA TIMIS 

Tribunalul Mehedinti 

Număr dosar: 1726/101/2019

Termen procedural: 09.10.201

 

RAPORT ÎNTOCMIT ÎN CONDIŢIILE ART. 
LEGEA 85/2014 PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE A 

INSOLVEN

 

Pentru debitorul SC 
insolvency, en procédure collective, 

observație, întocmit de c
Timis, cu sediul in Mun. Timisoara, str. Nicu Filipescu nr.
si sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, CUI 38704372
reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu
judiciar. 

Structura prezentului raport este următoarea:
1. Date generale ................................

1.1. Structura asociaților ................................

1.2. Administrarea societăț

1.2.1. Administratorul societă

1.2.2. Administratorul judiciar

2. Demersurile efectuate de administratorul judiciar

3. Concluzii ................................

 

 

1. Date generale 
 

 SC D&G Agricolture Enterprise 
număr de ordine în Registrul Comer

 

 
 

Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud.Timis
Sediu ales: Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti
CUI 38704372, înregistrată în RFO II sub nr.0918
 Fax/Tel: 0252/35.43.99, Mobil: 0756.48.20.35
 E-mail: office@consultant-insolventa.ro
www.consultant-insolventa.ro 
 

1726/101/2019    

.2019 

RAPORT ÎNTOCMIT ÎN CONDIŢIILE ART. 58 ALIN
LEGEA 85/2014 PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE A 

INSOLVENȚEI ŞI DE INSOLVENŢĂ 

SC D&G Agricolture Enterprise SRL 
dure collective, cu propunerea de continuare a perioadei de 
de către subscrisa Consultant Insolven

cu sediul in Mun. Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4
sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 

38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
asociat coordonator Serban Valeriu, in calitate de administrator 

Structura prezentului raport este următoarea:
................................................................................................

................................................................................................

ții ................................................................................................

Administratorul societății debitoare ................................................................

Administratorul judiciar ................................................................................................

Demersurile efectuate de administratorul judiciar ................................................................

................................................................................................................................

 

D&G Agricolture Enterprise SRL, cod unic de înregistrare 
număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedinti J25/272/2006

Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud.Timis 
Sediu ales: Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti 

ă în RFO II sub nr.0918 
0252/35.43.99, Mobil: 0756.48.20.35 

insolventa.ro ;  

ALIN.(1) LIT. A) DIN 
LEGEA 85/2014 PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE A 

 

 - în insolvență, in 

cu propunerea de continuare a perioadei de 
Consultant Insolvență S.P.R.L. Filiala 

4 ap. 14, jud. Timis 
sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 

, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
, in calitate de administrator 

Structura prezentului raport este următoarea: 
.................................................................. 0 

................................................. 1 

........................................... 1 

................................................. 1 

.................................... 2 

........................................... 2 

.......................................... 4 

, cod unic de înregistrare 18704890, 
/2006 cu sediul in 
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Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5
înființată în anul 2006. 

 Capitalul social al debitoarei este de 

 Obiectul principal de activitate este 
samburoase” – cod CAEN

 

1.1. Structura asocia
 Asociatii debitoarei 

1. ARIOZZI ADOLFO, cetatean italian, 
Tolentino (MC) Italia, 
nr. 84, posesor al CI seria AU 

autoritatile italiene

sociale: 18; reprezentand 90% din capitalul social;
beneficii și pierderi: 
 

2. MIRON MIHAELA, cetatean roman,
Bucuresti nr. 78, ap. 13 jud. Cluj, având CNP 2770423120674, 
identificat cu C.I. seria KX, nr. 807163, eliberat de SPCLEP Cluj Napoca 
la data de 27.04.2011
sociale: 2; reprezentand 10
beneficii și pierderi: 

 

1.2. Administrarea societă
 

1.2.1. Administrator
 

1. Cîrstea Daniela Nicoleta
Severin, str. Bl.dul I. C. Bratianu, nr. 9, bl. 6, sc. 4, et. 2, ap. 12 
jud. Mehedinti, având CNP 2680112250550, identificata cu C.I. 
seria MH, nr. 375097, eliberat de eliberat de SPCLEP Drobeta 
Turnu Severin la data de
durata:nelimitata; 
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Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. 
 

Capitalul social al debitoarei este de 200,00 lei. 

Obiectul principal de activitate este „Cultivarea fructelor semintoase si 
CAEN 0124. 

asociaților 
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL

, cetatean italian, nascut la data de 29.04.1948, in loc. 
Tolentino (MC) Italia, cu domiciliul în Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novombre, 

nr. 84, posesor al CI seria AU nr. 26533056/14.05.2013 eliberat de catre 

autoritatile italiene, asociat aport la capital: 180,00 lei; număr păr
reprezentand 90% din capitalul social; cotă de participare la 

i pierderi: 90% / 90%. 

, cetatean roman, cu domiciliul în Cluj
Bucuresti nr. 78, ap. 13 jud. Cluj, având CNP 2770423120674, 
identificat cu C.I. seria KX, nr. 807163, eliberat de SPCLEP Cluj Napoca 
la data de 27.04.2011, asociat aport la capital: 20,00 lei; număr păr

reprezentand 10% din capitalul social; cotă de participare la 
i pierderi: 10% / 10%. 

Administrarea societății 

Administratorul societății debitoare este: 

Cîrstea Daniela Nicoleta cu domiciliul în Mun. Drobeta Turnu 
Severin, str. Bl.dul I. C. Bratianu, nr. 9, bl. 6, sc. 4, et. 2, ap. 12 
jud. Mehedinti, având CNP 2680112250550, identificata cu C.I. 
seria MH, nr. 375097, eliberat de eliberat de SPCLEP Drobeta 
Turnu Severin la data de 30.01.2012; calitate: administrator;

 

Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud.Timis 
Sediu ales: Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti 

în RFO II sub nr.0918 
0756.48.20.35 

insolventa.ro ;  

, jud. Mehedinti a fost 

Cultivarea fructelor semintoase si 

SRL sunt: 

nascut la data de 29.04.1948, in loc. 
Italia, Vazzola (TV), Via 4 Novombre, 

nr. 26533056/14.05.2013 eliberat de catre 

,00 lei; număr părți 
cotă de participare la 

cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. 
Bucuresti nr. 78, ap. 13 jud. Cluj, având CNP 2770423120674, 
identificat cu C.I. seria KX, nr. 807163, eliberat de SPCLEP Cluj Napoca 

,00 lei; număr părți 
cotă de participare la 

cu domiciliul în Mun. Drobeta Turnu 
Severin, str. Bl.dul I. C. Bratianu, nr. 9, bl. 6, sc. 4, et. 2, ap. 12 
jud. Mehedinti, având CNP 2680112250550, identificata cu C.I. 
seria MH, nr. 375097, eliberat de eliberat de SPCLEP Drobeta 

calitate: administrator; 
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1.2.2. Administratorul judiciar
1. CONSULTANT INSOLVENTA SPRL

reprezentată prin asociat coordonator ec. Serban Valeriu
conferite: SUPRAVEGHERE ACTIVITATE; putere reprezentare: 
NEPRECIZAT; data numirii: 

2. Demersurile efectuate de administratorul judiciar
 

 Urmare a cererii formulate de
SRL, instanța dispune 
debitoarei.  

 În temeiul art. 73 coroborat cu art. 45 alin. (1), lit. d) din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă instan
desemnat administrator judiciar provizoriu
Filiala Timis cu sediul in Mun. Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4 ap. 14, jud. 
Timis si sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, CUI 38704372, 
reprezentant asociat coordonator

 Instanța fixează urm

� Termenul limită de depunere de către creditori a opozi
de sedinta din data de 26.06
în dosarul 1726/101/2019 

� Termenul pentru depunerea rapoartelor prevăzute de dispozitiile art. 58 
alin. (1) lit. a) si b) din Legea cu numărul 85/2014
respectiv 40 de zile

� Termenul pentru depunerea cererilor de creantă la 
� Termen pentru verificarea, întocmirea si publicarea tabelului preliminar 

de creante 11.09.201
� Termen pentru întocmirea tabelului definitiv de creante la 

 

După desemnarea în calitate de administrator judiciar, prin 
de sedinta din data de 26.06
dosarul 1726/101/2019
respectării prevederilor art. 58 din Legea 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
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Administratorul judiciar provizoriu: 

CONSULTANT INSOLVENTA SPRL FILIALA TIMIS, CUI 
prezentată prin asociat coordonator ec. Serban Valeriu

conferite: SUPRAVEGHERE ACTIVITATE; putere reprezentare: 
NEPRECIZAT; data numirii: 26.06.2019. 

Demersurile efectuate de administratorul judiciar

Urmare a cererii formulate de debitorul SC D&G Agricolture Enterprise
a dispune deschiderea procedurii generale de insolven

În temeiul art. 73 coroborat cu art. 45 alin. (1), lit. d) din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă instan
desemnat administrator judiciar provizoriu pe Consultant Insolventa SPRL 

cu sediul in Mun. Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4 ap. 14, jud. 
sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 

38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,
reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu. 

următoarele termene: 

Termenul limită de depunere de către creditori a opozi
de sedinta din data de 26.06.2019 pronunțată de Tribunalul 

1726/101/2019 este de 10 zile de la notificare
pentru depunerea rapoartelor prevăzute de dispozitiile art. 58 

alin. (1) lit. a) si b) din Legea cu numărul 85/2014 este de 
40 de zile de la desemnarea administratorului judicia

Termenul pentru depunerea cererilor de creantă la 21.08
Termen pentru verificarea, întocmirea si publicarea tabelului preliminar 

.2019; 
Termen pentru întocmirea tabelului definitiv de creante la 

După desemnarea în calitate de administrator judiciar, prin 
de sedinta din data de 26.06.2019 pronunțată de Tribunalul 

1726/101/2019, s-au întreprins diverse demersuri în vederea 
respectării prevederilor art. 58 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 

Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud.Timis 
Sediu ales: Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti 

în RFO II sub nr.0918 
0756.48.20.35 

insolventa.ro ;  

, CUI 38704372; 
prezentată prin asociat coordonator ec. Serban Valeriu, puteri 

conferite: SUPRAVEGHERE ACTIVITATE; putere reprezentare: 

Demersurile efectuate de administratorul judiciar 

D&G Agricolture Enterprise 
deschiderea procedurii generale de insolvență a 

În temeiul art. 73 coroborat cu art. 45 alin. (1), lit. d) din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă instanța a 

Consultant Insolventa SPRL 
cu sediul in Mun. Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4 ap. 14, jud. 

sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 

Termenul limită de depunere de către creditori a opozițiilor la Incheierea 
de Tribunalul Mehedinti 

10 zile de la notificare; 
pentru depunerea rapoartelor prevăzute de dispozitiile art. 58 

este de 20 de zile, 
de la desemnarea administratorului judiciar; 

08.2019; 
Termen pentru verificarea, întocmirea si publicarea tabelului preliminar 

Termen pentru întocmirea tabelului definitiv de creante la 09.10.2019. 

După desemnarea în calitate de administrator judiciar, prin Incheierea 
de Tribunalul Mehedinti în 

ntreprins diverse demersuri în vederea 
85/2014 privind procedurile de 
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 Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
referitoare la datele de id
administratorii statutari, obiectul principal de activitate, obiectele secundare de 
activitate, precum şi punctele de lucru la care societat
activitatea, anexam in acest sens Actul consti
Agricolture Enterprise SRL

 Administratorul judiciar a tr
privind deschiderea procedurii generale de insolven
Agricolture Enterprise SRL

� Notificarea nr. 1266
Direcția Impozite 
situației bunurilor mobile 
înregistrate în eviden

� Notificarea nr. 1266
Mehedinti; 

� Notificarea nr. 1266/27.06
Rogova si Primaria Patulele;

� către principalele 
ca ar avea conturi deschise pe numele său în vederea închiderii acestor 
conturi, respectiv ALPHA BANK.  

� Notificarea nr. 1266
regasiti in Lista numelor si adre
Enterprise SRL, depusa la dosarul cauzei.

� Notificarea nr. 1266
administratorului 
asociatii au fost în
 
 

 De asemenea, în temeiul art. 100 din Legea 85/2014,
judiciar a publicat Notificarea privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență nr. 1266/27
Enterprise SRL în 
12909/27.06.2019 și a publicat un anun
Jurnalul Național din data de 2
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Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinti, ob
referitoare la datele de identificare a societăţii, structura ac

atorii statutari, obiectul principal de activitate, obiectele secundare de 
i punctele de lucru la care societat

activitatea, anexam in acest sens Actul constitutiv al debitoarei SC 
SRL.  

Administratorul judiciar a trasmis notificarea nr. 
privind deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei 

SRL creditorilor cunoscuti, astfel: 

1266/27.06.2019 către Primăria Dr. Tr. Severin
ia Impozite și Taxe Locale prin care s-a solicitat comunicarea 

iei bunurilor mobile și imobile din proprietatea debitoarei 
n evidențele acestei instituții; 

1266/27.06.2019 către Administrația Finan

Notificarea nr. 1266/27.06.2019 către Primaria Punghina, Primaria 
Rogova si Primaria Patulele; 

 băncile din România la care debitoarea se presupune 
ca ar avea conturi deschise pe numele său în vederea închiderii acestor 
conturi, respectiv ALPHA BANK.   

1266/27.06.2019 a fost transmisă si catre toti creditori 
regasiti in Lista numelor si adreselor creditorilor SC 

SRL, depusa la dosarul cauzei. 
1266/27.06.2019 a fost transmisă debitoarei 

administratorului societar  –Cirstea Daniela Nicoleta
fost înștiințati de termenele-limită fixate de instan

în temeiul art. 100 din Legea 85/2014,
judiciar a publicat Notificarea privind deschiderea procedurii generale de 

27.06.2019 privind debitoarea SC 
în Buletinul Procedurilor de Insolven

i a publicat un anunț în ziarul de larg
din data de 28.06.2019.  

Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud.Timis 
Sediu ales: Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti 

în RFO II sub nr.0918 
0756.48.20.35 

insolventa.ro ;  

Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul 
, obţinând informaţii 

ii, structura acţionariatului, 
atorii statutari, obiectul principal de activitate, obiectele secundare de 

i punctele de lucru la care societatea îşi desfăşoară 
tutiv al debitoarei SC D&G 

notificarea nr. 1266/27.06.2019 
a debitoarei SC D&G 

Dr. Tr. Severin, 
a solicitat comunicarea 

i imobile din proprietatea debitoarei 

ia Finanțelor Publice 

Primaria Punghina, Primaria 

din România la care debitoarea se presupune 
ca ar avea conturi deschise pe numele său în vederea închiderii acestor 

si catre toti creditori 
selor creditorilor SC D&G Agricolture 

a fost transmisă debitoarei și 
Cirstea Daniela Nicoleta. De asemenea, 

fixate de instanță. 

în temeiul art. 100 din Legea 85/2014, administratorul 
judiciar a publicat Notificarea privind deschiderea procedurii generale de 

SC D&G Agricolture 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 

n ziarul de largă circulație 
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3. Concluzii 
 

Având în vedere următoarele considerente:

� Prin cererea de deschidere a 

şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a 

un plan de reorganizare

societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea 85/2014 privind 

procedura insolvenţ

� Cererile de creanţă împotriva averii debitorului 
Enterprise SRL se estimează a fi în număr de 
verificate, 

 

cât şi cele precizate mai sus vă solicităm, în mod respectuos, 
concluziilor prezentului raport şi implicit 
GENERALE DE INSOLVENTA 
SRL. 

 

Consultant Insolven
prin  Asociat coordonator 
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Având în vedere următoarele considerente: 

Prin cererea de deschidere a procedurii de insolventa, d

a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a 

un plan de reorganizare în vederea reorganizării activităţii 

societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea 85/2014 privind 

procedura insolvenţei; 

Cererile de creanţă împotriva averii debitorului SC D&G Agricolture 
se estimează a fi în număr de 20 şi urmează a fi 

cât şi cele precizate mai sus vă solicităm, în mod respectuos, 
concluziilor prezentului raport şi implicit CONTINUAREA PERIOADEI

DE INSOLVENTA a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise

Consultant Insolvență S.P.R.L. Filiala Timis 
prin  Asociat coordonator - practician în insolvență ec. Serban 

Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud.Timis 
Sediu ales: Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti 

în RFO II sub nr.0918 
0756.48.20.35 

insolventa.ro ;  

procedurii de insolventa, debitoarea 

a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune 

în vederea reorganizării activităţii 

societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea 85/2014 privind 

D&G Agricolture 
şi urmează a fi 

cât şi cele precizate mai sus vă solicităm, în mod respectuos, APROBAREA 
CONTINUAREA PERIOADEI  
D&G Agricolture Enterprise  

 
Serban Valeriu 


