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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 952 Din data de 24.03.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1461/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Rusu Ioan 
Cătălin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sf. Gheorghe, Str. Kriza János nr.2, cod 520023, jud. Covasna. 
3. Debitor: SC Mon-Tim SRL, cod de identificare fiscală: 14341814; Sediul social: oraș Covasna, str. Mihai Eminescu, 
nr. 118, jud. Covasna; Număr de ordine în registrul comerţului J14/183/2001. 
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 Mon-Tim SRL, conform 
Încheierii de ședință în camera de consiliu din data de 14.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia 
Civilă, în dosarul nr. 1461/119/2019, 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 Mon-Tim SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
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 Mon-Tim SRL 

Număr dosar 1461/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă 
Judecător-sindic: Rusu I. C. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Mon-Tim 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 
Mon-Tim SRL nr. 647/24.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3847/25.02.2020 şi afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-activitate-
SC-Mon-Tim-SRL-termen-25.02.2020.pdf  
2. Referitor la situația financiară a debitorului. În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a 
societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (valabile la link-ul: 
https://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html), data înregistrării ultimei declarații – 14.01.2013, activitatea 
economică a debitorului fiind reluată din data de 02.12.2009.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Mon-Tim SRL este inactivă conform deciziei 
nr. 731/08.03.2013 începând cu data de 21.03.2013. (https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatInactivi.jsp) 
Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39873327295, 
în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 
06.03.2020, ora 13:00. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 768/06.03.2020, administratorul judiciar a fost în 
imposibilitate de a identifica bunuri în averea debitorului Mon-Tim SRL.  
Astfel, administratorul judiciar a transmis prin e-mail adresa nr. 627/21.02.2020 prin care solicitat Primăriei Orașului 
Covasna să comunice dacă debitorul Mon-Tim SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Orașului Covasna cu 
bunuri impozabile, sau a figurat în ultimii 2 ani cu bunuri impozabile. Conform adresei nr. 12059/25.02.2020 emisă de 
Primăria Orașului Covasna, debitorul nu figurează în evidența fiscală cu bunuri în proprietate pe raza unității 
administrativ teritoriale ale Primăriei Orașului Covasna. De asemenea, conform adresei nr. 12059/25.02.2020, debitorul 
figurează cu următoarele obligații de plată:  

Denumirea obligației 
bugetare 

Total Rămășită Debit Accesorii calculate 
până la 25.02.2020 Curent Anual 

Taxă publicitară (Firmă) 30 10 10 10 10 
Taxă publicitară (Firmă) 79 48 0 0 31 
Taxă PSI PJ 201 89 56 56 56 
Taxă PSI PJ-Somat 409 245 0 0 164 

Total de plată 719 392 66 66 261 

Menționăm faptul că, Primăria Orașului Covasna este înscrisă în tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva 
debitorului cu creanța în cuantum de 653 lei. 
Subscrisa a transmis adresa nr. 643/24.02.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna, prin care a 
solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Covasna cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale 
documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de funciară. 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară nr. 5008/24.02.2020 
emis de OCPI Covasna prin Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sf. Gheorghe, nu au fost identificate 
înregistrări referitoare la bunuri imobile după denumirea debitorului SC Mon-Tim SRL, CUI 14341814.   
De asemenea administratorul judiciar a transmis adresa nr. 626/21.02.2020 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Covasna, prin care a 
solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  
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Conform adresei nr. 36.745/28.02.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Covasna, debitorul SC Mon-Tim SRL nu figurează 
cu bunuri mobile în Registrul Național de Evidență a Vehiculelor Înmatriculate.  
De asemenea, având în vedere faptul că nu au fost identificate la dosar dovezile privind notificarea băncilor cu privire la 
deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului SC Mon-Tim SRL, respectiv suspendarea măsurilor de 
executare silită, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii de 
insolvență împotriva debitorului SC Mon-Tim SRL nr. 631/24.02.2020 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 
Mon-Tim SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; 
Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială 
Română; OTP Bank România SA; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania.  
3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Subscrisa a procedat la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat notificarea nr. 624/21.02.2020 către debitorul SC Mon-Tim SRL la sediul social din orașul Covasna, str. 
Mihai Eminescu, nr. 118, jud. Covasna, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39873327295 plic 
returnat;  
- a comunicat notificarea nr. 625/21.02.2020 către administratorul debitorului dna Boros M. la adresa de domiciliu, prin 
poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39996799101 plic returnat cu mențiunea „Administratoarea e în 
străinătate, părinții refuză primirea”.  
Administratorul judiciar a comunicat dnei Boros M somația nr. 644/24.02.2020, prin care a solicitat predarea tuturor 
actelor contabile aferente debitorului SC Mon-Tim SRL, respectiv predarea tuturor bunurilor și disponibilităților bănești 
din averea debitorului, în vederea inventarierii acestora. 
Somația nr. 644/24.02.2020 a fost comunicat  prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39996799101 plic 
returnat cu mențiunea „Administratoarea e în străinătate, părinții refuză primirea”.  
De asemenea, conform răspunsului comunicat de către fostul administrator judiciar Dogaru, Oană și Asociații SPRL 
prin e-mail în data de 24.02.2020, acesta nu a intrat în posesia documentelor financiar-contabile ale societății Mon-Tim 
SRL, având în vedere faptul că administratorul debitoarei nu a luat legătura cu administratorul judiciar Dogaru, Oană și 
Asociații SPRL.  
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la întocmirea 
Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Mon-Tim SRL, 
acesta fiind depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI și afișat pe site-ul administratorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro la secțiunea Dosare – Mon-Tim SRL. 
Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Mon-
Tim SRL se rețin următoarele: 
• Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar de către administratorul 
debitorului dna Boroș M., 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 debitorului dna Boroș M. prejudiciază creditorii bugetari, prin faptul că nu colaborează cu 
administratorul judiciar în vederea identificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC 
Mon-Tim SRL şi îndestulării creditorului bugetar.  
• Administratorul social Boroș M. nu a predat administratorului judiciar documentele financiar-contabile aferente 
activității economice desfășurate de către debitor. 
Astfel, administratorul judiciar va înainta cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Boroș M. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Covasna. 
4. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 21,52 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00002204 24.02.2020 7.32 lei comunicare notificare și somație către administratorul Boros M. 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00002206 24.02.2020 14.20 lei 
comunicare notificări către debitor și fostul administrator judiciar 

provizoriu 

 
Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în 

procedura generală de insolvență 
21.52 lei 

 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere următoarele considerente: 
- 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; 
- societatea Mon-Tim SRL nu are o structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității. 
- debitorul SC Mon-Tim 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: 
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• nu deține nicun bun în patrimoniul acesteia; 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
cât şi cele precizate anterior, solicităm Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment a debitorului SC Mon-Tim 
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 de judecată în vederea înaintării cererii de antrenare a răspunderii administratorului debitorului Boroș M. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Covasna. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


