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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr. 323 din data de 29.01.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5776/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Cristina 

Crăciun. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiș; programul arhivei: 

Luni – Joi orele 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: SC Anvelo-Seb SRL, cod de identificare fiscală: 16885960; Sediul social: Timișoara, str. Ion Ionescu de la 

Brad, bl. A28, sc. A, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/3136/2004. 

3.2. Administrator special: Brînză S.. 

4. Creditori: nu este cazul. 

5. 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. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Anvelo-Seb SRL, 

conform Sentinţei civile nr. 809 din data de 07.07.2017 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 

nr. 5776/30/2017, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul 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 Anvelo-Seb SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă, 

pentru debitorul SC Anvelo-Seb SRL 

Număr dosar 5776/30/2017 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Cristina Crăciun.  

Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Anvelo - Seb 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 insolvenţă 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Anvelo Seb SRL a fost publicat în BPI nr. 21986 

din 19.11.2019. 

Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 

2.Referitor la cheltuielile avansate de către administratorul judiciar 

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

de 109,02 lei. 

Onorariul administratorului judiciar, perioada 07.07.2017-31.01.2020: 

1000 lei/lună x 43 luni = 43.000 lei + TVA = 51.170 lei. 

3.Referitor la predarea bunurilor din averea debitoarei către administratorul judiciar 

Administratorul judiciar a procedat la transmiterea unei adrese prin intermediul căreia a notificat administratorul special 

Brânză Sebastian să prezinte administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil,  toate bunurile aflate în averea 

debitoarei SC ANVELO-SEB SRL in vederea evaluarii acestora, precum și arhiva contabilă a societății.  

Până la data prezentului raport de activitate, debitoarea prin administrator special a predat administratorului judiciar 

bunul mobil Autoutilitară N1 Renault Master, serie șasiu VF1MAF4FE49541260, având certificatul de înmatriculare 

nr. 03146993, conform Proces verbal de predare – primire nr. 1515 din data de 08.11.2019 precum și următoarele 

înscrisuri: 

-Notificare AJFP Timiș privind nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere/declarațiilor informative din data de 

08.07.2019, 

-Notificare AJFP Timiș privind nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere/declarațiilor informative din data de 

05.09.2019, 

-Decizie nr. 7436 din 01.10.2019 a AJFP Timiș privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit 

prevederilor art. 316 alin. (11) / art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

mofificările și completările ulterioare, 

-Convocator dosar 5776/30/2017/a1 pentru data de 16.05.2019, ora 12.00, în vederea predării unui set de documente  

considerate a fi relevante în efectuarea raportului de expertiză dispus de instanță, 

- factura fiscală nr. VDF353298123/27.04.2019 – Vodafone România SA – 405,68 lei, 

- factura fiscală nr. 11280992/15.04.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 79,97 EURO, 

- factura fiscală nr. 2412549/15.04.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 689,61 EURO, 

- factura fiscală nr. 719645/15.04.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 217,00 EURO, 

- factura fiscală nr. 2578611/30.04.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 151,20 EURO, 

- factura fiscală nr. 11319485/30.04.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 112,76 EURO, 

- factura fiscală nr. 2417667/30.04.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 387,16 EURO, 

- factura fiscală nr. 193040/30.04.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 151,60 EURO, 

- factura fiscală nr. 340361/30.04.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 7.000,00 EURO, 

- factura fiscală nr. 1095483/30.04.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 692,74 EURO, 
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- factura fiscală nr. 15224301/27.05.2019 – Impuls Leasing Romania IFN SA – 76,02 lei, 

- factura fiscală nr. 1096268/15.05.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 645,34 EURO, 

- factura fiscală nr. 15251984/27.06.2019 – Impuls Leasing Romania IFN SA – 40,17 lei, 

- extras lunar cont C2A  pentru perioada 31.05.2019-30.06.2019, 

- factura fiscală nr. VDF356903072/27.05.2019 – Vodafone România SA – 396,03 lei, 

- factura fiscală nr. 1097840/15.06.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 282,71 EURO, 

- factura fiscală nr. 1098603/30.06.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 716,54 EURO, 

- factura fiscală nr. VDF360570464/27.06.2019 – Vodafone România SA – 392,60 lei, 

- factura fiscală nr. VDF364299789/27.06.2019 – Vodafone România SA – 392,60 lei, 

- Amendă depășire limită viteză pentru vehiculul Renault B54ZUY – 180,00 EURO, 

- factura fiscală nr. 1099386/15.07.2019 – UNION Tank Eckstein GmbH & Co. KG – 1.157,96 EURO, 

- factura fiscală nr. VDF367972411/27.08.2019 – Vodafone România SA – 393,06 lei, 

- factura fiscală nr. VDF371731595/27.08.2019 – Vodafone România SA – 394,77 lei, 

- factura fiscală nr. 15347217/10.10.2019 – Impuls Leasing Romania IFN SA – 122,90 lei. 

De asemenea, debitoarea prin administrator special a predat administratorului judiciar bunul mobil Autoutilitară N1 

Renault (+una cheie), caroserie  BB FURGON, serie șasiu VF1MAF4FE49541257, conform Proces verbal de predare – 

primire nr. 258 din data de 22.01.2020 precum și următoarele înscrisuri: 

-copie carte identitate seria J842489 pentru autoutilitara B 54 ZUY; 

-carte identitate în exemplar original pentru autoutilitara B 54 ZVB; 

- factura fiscală nr. 16096489/21.11.2016 reprezentând valoarea reziduală a autoutilitarei; 

- certificat atestare fiscală RCI Leasing România SA nr. 824328 din 01.09.2017 referitor finalizare contract leasing; 

- factura fiscală nr. 15361646 din 25.10.2019 - Impuls Leasing Romania IFN SA – 40,03 lei. 

- factura fiscală nr. VDF375462280/27.10.2019 – Vodafone România SA – 395,64 lei, 

- factura fiscală nr. VDF379266306/27.11.2019 – Vodafone România SA – 397,33 lei, 

- factura fiscală nr. VDF383106346/27.12.2019 – Vodafone România SA – -384,77 lei, 

- Notificare ref. amendă depășire limită viteză – 66,80 EURO. 

4.Referitor la litigiile în care societatea debitoare este parte 

Dosar nr. 5776/30/2017/a1, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, având ca obiect contestaţia nr. 1340/20.09.2017 formulată 

de către Brînză Sebastian în calitate de administrator special al SC ANVELO-SEB SRL, împotriva Tabelului preliminar 

de creanţe al debitoarei publicat de către administratorul judiciar în BPI nr. 16814/14.09.2017, respectiv a solicitat 

înlăturarea de la  masa credală a creanţei în sumă de 112.427,21 lei solicitată de către creditorul SC Impuls Leasing 

Romania I.F.N. SA. 

În cauză s-a acordat termen în data de 20.02.2020 pentru a se lua cunoştinţă de obiecţiunile la raportul de expertiză 

contabilă judiciară depuse de către Impuls Leasing România IFN SA precum şi de Notele scrise depuse de aceasta. 

5. Referitor la situația financiară a SC Anvelo-Seb SRL 

Ulterior informării transmise de către administratorul special subscrisei prin intermediul poștei electronice cu privire la 

faptul că debitoarea nu deține disponibilități pentru a efectua plățile restante către Bugetul Statului, nu a mai avut 

activitate în ultimele luni, firma Anvelo-Seb SRL nu mai are angajați, administratorul judiciar a procedat la formularea 

unei cereri de ridicare a dreptului de administrare și de intrare în faliment prin intermediul căreia a solicitat: 

-ridicare a dreptului de administrare în temeiul art. 82 alin. (1) corob. cu art. 85 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, 

-deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitoarei SC ANVELO-SEB SRL, în temeiul art. 85 alin. (5) 

corob. cu art. 145 din Legea nr. 85/2014, 

-desemnarea în calitate de lichidator judiciar provizoriu a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL. 

Cererea a fost depusă la dosarul cauzei în data de 18.09.2019. 

Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 27.11.2019 ora 12.00 cu 

următoarea ordine de zi: 

(1).Aprobarea propunerii administratorului judiciar de intrare în procedura de faliment a debitoarei SC Anvelo-Seb 

SRL. 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 

(http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/07/Convocare-SC-Anvelo-Seb-SRL2.pdf) și publicat în BPI 

nr. 21995/19.11.2019. 

Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Anvelo - Seb SRL din data de 27.11.2019 a hotărât: 

Cu o majoritate de 39.67% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva 

averii debitorului SC Anvelo-Seb SRL publicat în BPI nr. 15321/13.08.2018 (respectiv un procent de 100,00% din 

totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat 

propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment a debitoarei SC Anvelo-Seb SRL. 

Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1822 din 27.11.2019 a fost depus la dosarul cauzei, afișat pe 

site-ul lichidatorului judiciar (http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/07/Proces-verbal-Adunare-

creditori-27.11.2019-propunere-intrare-in-faliment-SC-Anvelo-Seb-SRL.pdf) și publicat în BPI nr. 22801/22.11.2019. 

6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

Solicităm Onoratului Tribunal să dispună deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitoarei SC 

ANVELO-SEB SRL, în temeiul art. 85 alin. (5) corob. cu art. 145 din Legea nr. 85/2014, desemnarea în calitate de 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/07/Convocare-SC-Anvelo-Seb-SRL2.pdf
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lichidator judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL, soluţionarea dosarului asociat nr. 

5776/30/2017/a1 având ca obiect contestaţia împotriva tabelului preliminar de creanţe. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


