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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 27 din data de 07.01.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3684/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 

orele 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, cod de identificare fiscală: 37242852; Sediul social: Liebling, nr. 33, 

jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/856/2017. 

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 CASA 

TRANDAFIRILOR VASIMED SRL, conform Încheierii nr. 1294/2019 din 07.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 

3684/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, comunică: Raport lunar de activitate privind debitorul 

SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport lunar de activitate  

privind debitorul SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL 

Număr dosar 3684/30/2019; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Casa Trandafirilor Vasimed 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 Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 

1985/06.12.2019 a fost depus la dosarul cauzei, transmis spre pubicare în BPI şi afișat pe site-ul administratorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf. 

2. Referitor la situația financiară a debitoarei 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2015 societatea debitoare prezintă 

următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2017 

Total active imobilizate 0 lei 

Total active circulante, din care: 200 lei 

- stocuri 0 lei 

- creanţe 0 lei 

- casa şi conturi la bănci 200 lei 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 

TOTAL ACTIV 200 lei 

Total capitaluri proprii 0 lei 

Total datorii 0 lei 

Venituri înregistrate în avans 0 lei 

TOTAL PASIV 0 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2017 debitoarea nu a 

efectuat activități economice, respectiv nu a înregistrat venituri și cheltuieli. 

Astfel, administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39875393668 adresa nr. 

1812/26.11.2019 și notificarea nr. 1811/26.11.2019 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Timișoara, să comunice 

subscrisei dacă societatea Casa Trandafirilor Vasimed SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Timișoara cu 

bunuri impozabile. 

Prin adresa nr. IF2019-072698/03.12.2019 comunicată de către Primăria Municipiului Timiș prin Serviciul Impozite și 

Taxe Persoane Juridice, au fost comunicate următoarele: 

-Societatea debitoare nu figurează în evidența fiscală cu bunuri impozabile și nici cu obligații fiscale. 

-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. 

Administratorul judiciar a solicitat Primăriei LIEBLING, informații privind situația bunurilor mobile și imobile din 

patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 1829/27.11.2019, comunicată prin 

poștă cu confirmare de primire. 

Prin adresa nr. 5988/28.11.2019 comunicată de către Primăria Liebling, au fost comunicate următoarele: 

Societatea nu figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Liebling ca proprietar de bunuri mobile sau imobile. 

Subscrisa a transmis a transmis adresa nr. 1818/26.11.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, 

prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Timiș cu bunuri imobile, comunicarea 
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copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte 

de funciară.  

Conform certificatului nr. 261913/28.11.2019 comunicat de OCPI Timiș, debitorul SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL 

nu figurează în evidențele OCPI Timiș cu bunuri imobile. 

3. 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 Casa Trandafirilor Vasimed 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-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf 

Anunțul privind întocmirea raportului în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 și depunerea acestuia la grefa 

Tribunalului Timiș, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 24022/17.12.2019 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-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf. 

Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Casa Trandafirilor 

Vasimed SRL, se rețin următoarele: 

-Începând cu data de 17.03.2017, administratorul social al debitoarei este dl. Tăutu C., cu o durată a mandatului 

nelimitată, data depunerii specimenului de semnătură: 17.03.2017. 

-Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații este 

03.04.2018.  

-Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL nu există în 

lista contribuabililor inactivi, conform raportului de interogare nr. 364433994 din 27.11.2019.  

-Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2016 societatea debitoare 

înregistrează următoarele: disponibilități bănești - 200 lei. 

-Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL de către A.J.F.P. 

arad, debitorul înregistrează la data de 14.08.2019, datorii la bugetul general consolidat al statului în sumă de 110.385 

lei. 

-Administratorul social Tăutu C. a manifestat pasivitate în achitarea datoriilor fiscale. 

-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. Tăutu C. prejudiciază creditorii debitoarei, prin faptul că nu colaborează cu 

administratorul judiciar în vederea identificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC 

Casa Trandafirilor Vasimed SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  

Administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către administratorul Tăutu C. 

următoarele: 

-Notificare nr. 1814/26.11.2019 privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Casa 

Trandafirilor Vasimed SRL. 

-Notificare nr. 1844/28.11.2019 privind propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura 

simplificată a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL. 

De asemenea, administratorul judiciar a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire către asociatul Belei 

A. următoarele: 

-Notificare nr. 1820/26.11.2019 privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Casa 

Trandafirilor Vasimed SRL. 

-Notificare nr. 1844/28.11.2019 privind propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura 

simplificată a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL.  

Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul societății Tăutu C. nu a predat administratorului 

judiciar documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către debitor, respectiv bunurile și 

disponibilitățile bănești existente în averea debitorului Casa Trandafirilor Vasimed SRL. 

Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social 

Tăutu C. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014. 

4. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în  cuantum 

de 126,65 lei. 

10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 

simplificată a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed 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 
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răspunderii administratorului Tăutu C.  în temeiul art. 169 alin. (1) lit. 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. 


