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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 2556 Data emiterii: 18.08.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1978/115/2019*; Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Sev-Pan SRL, cod de identificare fiscală: 22885442; Sediul social: loc. Cornea, nr. 306, jud. Caraș-
Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/335/2009. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului SC Sev-Pan SRL, conform 
Sentinței civile nr. 98/JS din data de 25.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/115/2019* de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 
din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a creanţelor formulate împotriva averii debitorului SC Sev-Pan 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raportul de verificare a creanţelor formulate împotriva averii debitorului SC Sev-Pan SRL 

Număr dosar 1978/115/2019*; Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana 
Temei juridic: art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Sev-Pan SRL 
Prin Sentința civilă nr. 98/JS din data de 25.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/115/2019* de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenței împotriva debitorului SC Sev-Pan SRL, cu sediul social în loc. Cornea, nr. 306, jud. Caraș-Severin, având 
CUI 22885442, înregistrată la ORC sub nr. J11/335/2009, respectiv în temeiul art. 73 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, s-
a dispus numirea în calitate de lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
Prin Sentința civilă nr. 98/JS din data de 25.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/115/2019* de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, au fost stabilite următoarele termene de 
judecată: 
• Termenul-limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor 
este la data de 21.08.2020; 
• Termenul-limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor este de 7 zile de la data publicării 
tabelului preliminar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
• Termenul-limită pentru întocmirea, depunerea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la 16.09.2020; 
• Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc în data de 27.08.2020, ora 12:00. 
• Primul termen după deschiderea procedurii la 15.10.2020. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 147 alin. (1) coroborat cu disp. art. 99 din Legea 
nr. 85/2014 şi a notificat cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență, astfel: 
I. Având în vedere faptul că debitorul prin administrator nu a depus la dosarul cauzei lista creditorilor în conformitate 
cu disp. art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea următorilor creditori 
cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Sev-Pan SRL, prin poștă, cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 Primăria Comunei Cornea Cornea, str. Principala nr. 261, jud. Caraș-Severin AR39873816657 

2 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

București, Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, cod postal 
014294 

AR39873816647 

3 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Caraș-Severin 

Reșița, str. Doman II, nr. 2, jud. Caraș-Severin 
AR39873816677 

4 Direcția Regională Vamală Timișoara Timișoara, B-dul. Mareșal C.Prezan nr 89, bl.45 D, jud. Timiş     AR39873816667 

A comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Sev-Pan SRL 
prin mail, către: Biroul Vamal de Interior Caraș-Severin; Primăria Municipiului Reșița; 
Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin (având în vedere faptul că fostul sediu social al societății debitoare a fost 
situat în Municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, nr.17 D, Hala nr.2, judeţul 
Mehedinţi). 
Conform Adresei nr. 3431/09.07.2020 emisă de Biroul Vamal Caraș-Severin, debitorul Sev-Pan SRL nu figurează cu 
debite în evidențele Biroului Vamal de Interior Caraș-Severin. 
II. În conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, notificarea de deschidere a procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Sev-Pan SRL nr. 1928/01.07.2020 a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 10657/29.06.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul:  http://consultant-
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insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificate-de-insolventa-
impotriva-SC-Sev-Pan-SRL.pdf precum şi în ziarul Național din data de 02.07.2020. 
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate de insolvență a respectat disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014, 
cuprinzând următoarele informații privind termenele stabilite de către judecătorul - sindic: 
• Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor 
este la data de 21.08.2020; 
• Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor este de 7 zile de la data publicării 
tabelului preliminar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
• Termenul pentru întocmirea, depunerea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la 16.09.2020; 
• Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc în data de 27.08.2020, ora 12:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având ca ordine de zi: 
(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a debitorului 
SC Sev-Pan SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea lichidatorului judiciar/confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de 
către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 98/JS din data de 25.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/115/2019*. 
(4).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului SC 
Sev-Pan SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
• În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data 
de 27.08.2020, ora 12:00, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 03.09.2020, la ora 12:00 la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
- Primul termen după deschiderea procedurii la 15.10.2020. 
Menționăm faptul că Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Sev-Pan 
SRL nr. 1928/01.07.2020 a respectat prevederile legale instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care 
intervine în cazul nedepunerii cererii de admitere a creanței în termenul-limită prevăzut. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Conform disp. art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în 
urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.” 
• Conform disp. art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele 
care „[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
• Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data 
deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 
îngăduită de prezentul titlu.” Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii 
procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din 
care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele 
născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
• Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: 
„(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor 
constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste 
hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, 
anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va 
proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit 
prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a 
respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 alin. (5). 
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevăzute de legi speciale. […]” 
• Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare 
de timbru, cererea de admitere a creanței bugetare este scutită de plata taxei de timbru judiciar. 
• Conform disp. art. 102 alin. (4) din Legea nr. 85/2014: „(4) Creanțele nescadente sau sub condiție la data deschiderii 
procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de 
prezentul titlu.” 
• Conform disp. art. 5 pct. (69) din Legea nr. 85/2014: „tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate creanțele scadente 
sau nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către 
administratorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menționate atât suma solicitată de către creditor, cât 
și suma acceptată și rangul de prioritate, iar în situația creditorului aflat în procedura insolvenței se va arăta și 
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administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra și 
creanțele născute după deschiderea procedurii și până la momentul intrării în faliment;”. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, următoarele declaraţii de creanţă:  
I. Grupa creanțelor bugetare: 
Conform art. 5 pct.14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele 
bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de 
creanţă neacoperită;”. 
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara -Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Caraș-
Severin, cu sediul în Reșița, str. Doman II, nr. 2, jud. Caraș-Severin, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al 
debitorului Sev-Pan SRL cu suma de 92.680 lei, reprezentând obligații fiscale datorate bugetului general consolidat al 
statului, inclusiv majorări și penalități de întârziere calcultate până la data deschiderii procedurii simplificate de 
insolvență, respectiv 25.06.2020: 

Denumire obigație de plată Debit 
 

Majorări de întârziere 
calculate până la data 

de 25.06.2020 

Penalități de întârziere 
calculate până la data 

de 25.06.2020 

Total 

Impozit pe veniturile din salarii 1.566 1.492 815 3.874 
Impozit pe profit 0 0 0 0 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 740 443 244 1.427 
Venituri din amenzi 10.808 0 0 10.808 
Total Buget De Stat 13.114 1.945 1.059 16.118 
CAS angajator 7.914 5.476 2.814 16.234 
CAS angajat 30.430 6.277 3.256 39.963 
Total C.A.S 38.374 11.753 6.070 56.197 
Șomaj angajator 198 179 75 452 
Șomaj asigurați 192 160 68 420 
Fond de garantare 35 66 30 131 
Total Șomaj 425 405 173 1.003 
CASS angajator 2.328 1.517 806 4.551 
CASS angajat 10.632 2.557 1.322 14.711 
Total sănătate 13.160 4.074 2.128 19.362 

Total buget general consolidat 65.073 18.177 9.430 92.680 

Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 29.07.2020. 
În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014,  lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea în Tabelul 
preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Sev-Pan SRL a creanţei bugetare în cuantum de 92.680 lei, 
conform disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
III. Grupa creanțelor chirografare: Conform art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 „creditori chirografari sunt creditorii 
debitorului înscriși în tabelele de creanțe care nu beneficiază de o cauză de preferință. Sunt creditori chirografari și 
creditorii care beneficiază de cauze de preferință, ale căror creanțe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea 
privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deținute, pentru partea de creanță neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva 
Electronică de Garanții Reale Mobiliare a unei creanțe nu determină transformarea acesteia în creanță care beneficiază 
de o cauză de preferință;” 
1. Enel Energie SA, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  J40/12303/2007, CUI 
22000460, cu sediul social în București, str. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 5, cam. 5.3, Sector 3 și sediul procesual ales în 
București, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Clădirea C3, etaj 7, reprezentată prin O. Sperilă și Asociații – 
Societate civilă de avocați, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe întocmit împotriva debitorului SC Sev-Pan SRL 
cu suma de 2.555,98 lei, din care: 
• 1,35 lei, reprezentând debit parțial conform facturii fiscale nr. 20E104926809/14.05.2020, scadentă la data de 
15.06.2020; 
• 2.554,63 lei, reprezentând debit conform facturii fiscale nr. 20E105937504/19.06.2020, scadentă la data de 
20.07.2020. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind 
înregistrată la Tribunalul Caraş-Severin, în data de 07.08.2020, respectiv creditorul a achitat taxa de judiciară de timbru, 
conform OP nr. 2007090289/08.07.2020. 
Având în vedere faptul că, factura fiscală nr. 20E105937504/19.06.2020 20E105937504/19.06.2020, în valoare de 
2.554,63 lei este scadentă la data de 20.07.2020, ulterior datei deschiderii procedurii simplificate de insolvență, 
lichidatorul judiciar a înscris la masa credală a debitoarei cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 161 pct. 8 din Legea 
nr. 85/2014 – creanţă chirografară scadentă în suma de 1,35 lei, iar creanța nescadentă în sumă de 2.554,63 lei a fost 
admisă la masa credală conform disp. art. 102 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. 
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitoarei SC Sev-Pan SRL, respectiv a înscris creditorii D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin și SC Enel 
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Energie SA, cu creanţe născute înainte de data deschiderii procedurii simplificate de insolvență în cuantum total de 
95.235,98 lei. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului Sev-Pan SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Național, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  
 


