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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1687 Din data de 10.06.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1354/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Rusu I. C. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sf. Gheorghe, Str. Kriza János nr.2, cod 520023, jud. Covasna. 
3.1. Debitor: SC Adasena SRL, cod de identificare fiscală: 16847517; Sediul social: municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Școlii, nr. 3, jud. Covasna; Număr de ordine în registrul comerţului J14/394/2004. 
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 Adasena SRL, conform 
Încheierii de ședință în camera de consiliu din data de 16.01.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia 
Civilă, în dosarul nr. 1354/119/2019, 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 Adasena SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) 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 Adasena SRL 

Număr dosar 1354/119/2019; 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 Adasena SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. De la termenul de judecată din data de 07.02.2020, administratorul 
judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Adasena SRL nr. 860/13.03.2020 pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5139/16.03.2020 şi afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-
activitate-SC-Adasena-SRL-termen-20.03.2020.pdf. 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Adasena SRL nr. 1114/10.04.2020 pentru 
termenul lunar din data de 11.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6323/10.04.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-
activitate-privind-debitorul-SC-Adasena-SRL-temen-lunar-11.04.2020.pdf. 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Adasena SRL nr. 1343/05.05.2020 a fost 
depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7037/06.05.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-Adasena-SRL-termen-
08.05.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat 
la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat notificarea nr. 243/20.01.2020 către debitorul SC Adasena SRL la sediul social din din municipiul Târgu 
Secuiesc, str. Școlii, nr. 3, jud. Covasna, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39874220711.  
- a comunicat notificarea nr. 244/20.01.2020 către administratorul debitorului dl. Gavriloiu V. la adresa de domiciliu al 
acestuia, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39874220721.  
Prin intermediul notificărilor comunicate, în temeiul art. 82 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a solicitat 
toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor, respectiv i-au fost aduse la cunoștință 
prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014: ,,(1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile 
judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. 
Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor.[…]”, precum și prevederile art. 83 alin. (2) și (3) din Legea 85/2014. 
Prin notificările nr. 243/20.01.2020 și 244/20.01.2020 comunicate către debitorul SC Adasena SRL și administratorul 
social Gavriloiu V., subscrisa a adus la cunoștință faptul că în data de 07.02.2020, orele 13.00, se va deplasa la sediul 
debitorului SC Adasena SRL în vederea efectuării procedurii de inventariere în conformitate cu disp. art. 101 din Legea 
nr. 85/2014. 
Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul debitorului nu a răspuns 
solicitărilor subscrisei de punere la dispoziție a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către Adasena SRL. 
- a comunicat notificarea nr. 241/20.01.2020 către fostul administrator judiciar Continental 2000 SPRL al debitorului 
SC Adasena SRL, prin fax și prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39874220701.  
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În vederea obținerii de informații suplimentare necesare analizei amănunțite a activității debitorului SC Adasena SRL, 
administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la transmiterea notificării nr. 241/20.01.2020 către 
fostul administrator judiciar Contintental 2000 SPRL solicitând copii ale următoarelor documente: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziție de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul întocmit conform disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii 
acestora și dovezile privind notificările efectuate în temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de către administratorul judiciar efectuate de către debitorul Adasena SRL în perioada de 
observație; 
• Documentele care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Adasena SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar, respectiv 11.10.2019-16.01.2020; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii de insolvență de către dvs. în calitate administratorul judiciar în 
temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului.  
De asemenea, subscrisa a solicitat de la fostul administrator judiciar Continental 2000 SPRL, comunicarea, cât de 
curând posibil, a datelor de contact ale administratorului special desemnat de Adunarea Generală a Asociaților 
debitorului SC Adasena/ale administratorului social al debitorului SC Adasena SRL dl. Gavriloiu V.  
Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar Continental 
2000 SPRL nu a răspuns solicitărilor subscrisei. 
3. Referitor la situația financiară a debitorului. Nefiindu-i predate documentele solicitate până la data prezentului raport 
de activitate atât de către administratorul social, cât și de către fostul administrator judiciar Continental 2000 SPRL, 
subscrisa a procedat la cercetarea actelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, respectiv urmare obținerii 
accesului la dosarul electronic, a analizat actele și înscrisurile depuse la dosarul cauzei, reținându-se următoarele: 
- Conform Tabelului definitiv al creanțelor SC Adasena SRL nr. 21/14.01.2020 publicat în BPI nr. 1079/17.01.2020, 
masa credală a debitorului este reprezentată doar de creanța creditorului Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Covasna în cuantum de 50.751 lei, având randul de preferință conform art. 161 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
- Conform Certificatului constator nr. 20038/30.08.2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Covasna, depus la dosarul cauzei în data de 05.09.2019 de către A.J.F.P. Covasna, administratorul debitorului este dl. 
Gavriloiu V., cetățean -, născut la data de -, în -, data numirii în funcție: 28.09.2004, cu o durată a mandatului 
nelimitată. 
- În data de 10.01.2020 este depus la dosarul cauzei Raportul privind cauzele și împrejurările ce au condus la insolvența 
debitorului SC Adasena SRL. 
Din Raportul privind cauzele și împrejurările ce au condus la insolvența debitorului SC Adasena SRL se rețin 
următoarele aspecte: 
• La data de 31.12.2018, debitorul înregistrează în gestiune stocuri în valoare de 14.924 lei; creanțe în sumă de 39 lei și 
disponibilități bănești în valoare de 6 lei. 
• La data de 31.12.2018, debitorul înregistrează capitaluri proprii negative de -142.123 lei, constituite din: capital 
subscris vărsat - 200 lei, rezerve legale – 40 lei; pierdere financiară reportată din perioadele anterioare – 84.481 lei și 
pierdere financiară înregistrată în anul 2018 de -57.882 lei (ca urmare a înregistrării de venituri de 15.600 lei și 
efectuării de cheltuieli de 83.826 lei). 
• Nu au fost identificate transferuri frauduloase. Nu au fost identificate elemente ale faptelor prevăzute de art. 169 din 
Legea nr. 85/2014. 
• Cauzele identificate de administratorul judiciar care au condus la instaurarea stării de insolvență a debitoarei: „Din 
anul 2018 societatea și-a încetat activitatea, ca urmare a pierderilor financiare. Pânaă în anul 2017, debitoarea a 
inregistrat profit, ulterior veniturile societatii au scazut cu 80%, insa cu mentinerea constanta a cheltuielilor. Cheltuielile 
societații au fost reprezentate de salarii si impozitele aferente. Desi a beneficiat de capitalizare prin creditarea de catre 
asociat cu peste 80.000 lei, sumele nu au acoperit datoriilor curente, în lipsa veniturilor.” 
Menționăm că nu au fost respectate disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind depășit termenul limită de 40 de 
zile de la data desemnării administratorului judiciar Continental 2000 SPRL de depunere a raportului asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.  
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Conform celor prezentate în Raportul privind cauzele și împrejurările ce au condus la insolvența debitorului SC 
Adasena SRL, se constată astfel că debitorul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014. În aceste condiții, menționăm că raportul nu indică motivele care nu permit reorganizarea și, în acest caz, nu 
prezintă propunerea administratorului judiciar Continental 2000 SPRL de intrare în faliment prin procedura simplificată 
a debitorului Adasena SRL, în conformitate cu disp. art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, nu au fost respectate disp. art. (4) din Legea nr. 85/2014, cu privire la supunerea propunerii privind 
intrarea în faliment a debitorului, potrivit alin. (2) din același articol de lege, aprobării adunării generale a creditorilor la 
prima ședință a acesteia.  
De asemenea nu au fost respectate disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 cu privire publicarea în BPI a unui anunț 
referitor la raportul administratorului judiciar. 
- Din raportul de activitate depus la dosarul cauzei în data de 10.01.2020, se rețin următoarele: 
• Debitoarea nu s-a conform dispozițiilor legale privind predarea documentelor societății. 
• Conform documentelor predate de ANAF Covasna, societatea înregistrează un stoc de marfă, stoc asupra căruia 
creditoarea ANAF Covasna a instituit sechestru. Stocul de marfă evidențiat în bilanțul de la sfârșitul anului 2018 a fost 
înstrăinat prin executare silită de către ANAF Covasna în anul 2019. 
• Primăria Târgu Secuiesc a comunica prin adresa nr. 20692/16.10.2019 că societatea nu figurează cu bunuri declarate. 
• Conform certificatului constatator emis de ORC societatea are sediul expirat din anul 2017.  
• Referitor la incidența prevederilor art. 38 lit. c) din Legea nr. 85/2014: 
1. societatea nu deține bunuri în patrimoniu; 
2. societatea nu funcționează la sediu, având sediul expirat conform certificatului ORC; 
3. actele societății nu au fost găsite – deși notificat, administratorul nu a predat documentele prevăzute de art. 67 din 
Legea nr. 85/2014. 
• Administratorul judiciar Continental 2000 SPRL a solicitat dispunerea plății onorariului practicianului Contintental 
2000 SPRL în cuantum de 2.500 lei din fondul UNPIR Brașov, respectiv a solicitat deschiderea procedurii simplificate 
a  falimentului în temeiul art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014 și desemnarea în calitate de lichidator judiciar a 
practicianului Consultant Insolvență SPRL. 
- Menționăm că administratorul judiciar Contintental 2000 SPRL nu a respectat disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 și nu a supus judecătorului-sindic, în termenul care nu va putea depăși 20 de zile de la desemnarea sa, un raport 
prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, respectiv nu a respectat disp. art. 92 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014 și nu a notificat propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere 
introductivă și debitorului, prin administratorul special, depunând la instanță, odată cu cererea, dovada îndeplinirii 
procedurii de notificare. 
- Subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei procesul-verbal de inventariere a averii debitorului SC Adasena SRL 
întocmit de Continental 2000 SPRL în temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
- Nu a fost identificat la dosarul cauzei procesul-verbal al Adunării Generale a Asociaților debitorului SC Adasena SRL 
privind desemnarea administratorului special, în conformitate cu disp. art. 53 din Legea nr. 85/2014. 
Reprezentantul debitorului dl. Gavriloiu V. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar conform notificării nr. 
244/20.01.2020, în sensul că nu a furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
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, data 
înregistrării ultimei declarații – 02.06.2019, activitatea economică a debitorului fiind suspendată din data de 15.04.2019.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Adasena SRL este inactivă conform deciziei 
nr. 11749/24.05.2016 începând cu data de 16.06.2016. (conform https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatInactivi.jsp) 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018 societatea debitoare prezintă 
următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2018 
Total active imobilizate 0 lei 
Total active circulante, din care: 14.969 lei 
- stocuri 14.924 lei 
- creanţe 39 lei 
- casa şi conturi la bănci 6 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 14.969 lei 
Total capitaluri proprii -142.123 lei 
Total datorii 157.092 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total Pasiv 14.969 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2018 debitoarea a 
efectuat activități economice, înregistrând venituri în cuantum total de 26.100 lei și cheltuieli în cuantum de 83.826 lei, 
respectiv pierderea financiară de -57.882 lei. 
4. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului. Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39874220711, respectiv administratorul Gavriloiu V. prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39874220721, cu privire la efectuarea inventarierii conform dispozițiilor 
prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 07.02.2020, ora 13:00.  
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Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 414/07.02.2020, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului SC Adasena SRL.  
Subscrisa a transmis prin e-mail adresa nr. 398/06.02.2020 prin care a solicitat Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, 
să comunice subscrisei dacă societatea Adasena SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale 
primăriei cu bunuri impozabile. 
Prin adresa nr. 3662/06.02.2020, Primăria Municipiului Târgu Secuiesc a comunicat faptul că, societatea Adasena SRL 
nu figurează în evidența instituției respective cu bunuri impozabile declarate.  
De asemenea administratorul judiciar a transmis prin e-mail adresa nr. 362/31.01.2020 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 debitorul figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule.  
Conform Adresei nr. 31.867/11.02.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Covasna, debitorul SC Adasena SRL nu figurează 
cu bunuri mobile în Registrul Național de Evidență a Vehiculelor Înmatriculate.  
Subscrisa a transmis prin e-mail adresa nr. 363/31.01.2020 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 după numele 
proprietarului nr. 2733/04.02.2020 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna, nu au fost identificate 
în evidențele O.C.P.I. Covasna înregistrări referitoare la bunurile imobile deținute de SC Adasena SRL.  
5. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 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 Adasena SRL, cu menționarea persoanelor cărăra le-ar fi imputabilă. 
Suplimentul la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Adasena SRL nr. 
797/09.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 4829/10.03.2020 şi afișat pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-activitate-SC-Adasena-SRL-
termen-07.02.2020.pdf.  
Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Adasena SRL nr. 797/09.03.2020 se rețin următoarele aspecte:  
• Conform Certificatului constator nr. 20038/30.08.2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Covasna, administratorul social al debitorului SC Adasena SRL este dl. Gavriloiu V., asociat, cetățean -, născut în data 
de -, în -, identificat prin CNP -, posesor al CI seria - nr. -, emisă de -, domiciliat în -, data numirii în funcție: 
28.09.2004, cu o durată a mandatului nelimitată; cu puteri depline conform actului constitutiv. 
• Reprezentantul Adasena SRL nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, în sensul că nu a furnizat 
informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
• Din analiza elementelor componente ale pasivului debitorului, se observă faptul că, capitalurile proprii înregistrează o 
evoluție descendetă în perioada 2016-2018, acestea scăzând de la valoarea negativă de -65.791 lei (anul 2014) până la 
valoarea negativă de -142.123 lei în anul 2018, ca urmare a înregistării de rezultate financiare negative.  
• Se constată faptul că în perioada 2014-2018, debitorul înregistrează doar pierderi din activitatea economică 
desfășurată, la data de 31.12.2018 înregistrând o pierdere financiară de -57.882 lei (venituri în cuantum total de 26.100 
lei și cheltuieli în cuantum de 83.826 lei). 
• Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditorul D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. 
Covasna, la data deschiderii procedurii generale de insolvență - 11.10.2019, debitorul înregistrează datorii neachitate la 
bugetul general consolidat al statului în cuantum de 50.751 lei, reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor, 
impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, contribuții sociale și alte impozite restante din anul 
2009. 
• Cauzele  financiare, de ordin organizatoric şi strategic care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: 
manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale – la data de 11.01.2019 debitoarea înregistrează obligații restante 
la bugetul general consolidat al statului în sumă de 50.751 lei, restante la plată începând cu anul 2009; neținerea 
contabilității în conformitate cu normele legale; scăderea continuă a eficienţei activităţii şi obţinerea de pierderi pierderi 
financiare; diminuarea fluxurilor de disponibilităţi ca urmare a pierderilor realizate; neefectuarea analizelor necesare 
determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru care cheltuielile efectuate să fie cel 
puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a pragului de rentabilitate a dus 
debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune credinţe a administratorului 
statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de 
afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv de faliment. 
• Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar de către reprezentantul 
debitorului, 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 dl. Gavriloiu V. prejudiciază creditorul bugetar, prin faptul că nu colaborează cu 
administratorul judiciar în vederea identificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul debitorului SC 
Adasena SRL şi îndestulării creditorului bugetar. 
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• Administratorul social Gavriloiu V. nu a predat administratorului judiciar documentele financiar-contabile aferente 
activității economice desfășurate de către debitor. 
Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Gavriloiu V. în temeiul 
art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Covasna. 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1354/119/2019/a1, până la data prezentului raport de activitate nefiind stabilit 
primul termen de judecată. 
6. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a insolvenței sunt în cuantum 
de 34,10 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și nr. 
documentului 

Data 
document 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 C.N. Poşta Română SA DIV00000848 20.01.2020 21.30 lei 
comunicare notificări către asociat, debitor și fostul 

administrator judiciar 
2 C.N. Poşta Română SA DIV00002895 11.03.2020 12.80 lei transmitere documente către Tribunalul Covasna 

 
Total sume avansate de către administratorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 34.10 lei  
7. Referitor la onorariul administratorului judiciar. Conform Încheierii de ședință în camera de consiliu din data de 
16.01.2020 pronunțată în dosarul nr. 1354/119/2019, publicată în BPI nr. 1056/16.01.2020, onorariul administratorului 
judiciar Consultant Insolvență SPRL este:  
• un onorariu lunar de 325 lei + TVA; 
• un onorariu de succes de 1% + TVA – conform Deciziei nr. 605/12 decembrie 2019 a Comisiei de selecție a 
practicienilor în insolvență din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna. 
8. 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; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferentă ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2018, rezultă că societatea Adasena SRL nu are o structură economico – financiară care să-i 
permită continuarea activității. 
- debitorul SC Adasena 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: 
• nu deține nicun bun în patrimoniul acesteia; 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
- refuzul creditorului A.J.F.P. Covasna de a participa la o eventuală procedură de reorganizare a debitorului, exprimat 
prin cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată, 
cât şi cele precizate anterior, solicităm Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment a debitorului SC Adasena 
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 soluționării dosarului nr. 1354/119/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului debitorului Gavriloiu V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


