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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura simplificată de faliment 

Nr.: 3331 din data de 05.10.2020 

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. 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 CASA TRANDAFIRILOR 

VASIMED SRL, conform Încheierii nr. 147 din 27.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 3684/30/2019 de către Tribunalul 

Timiș, Secţia a II - a Civilă, comunică: Raport cu propunere de inchidere procedura simplificata SC Casa Trandafirilor 

Vasimed SRL, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 

Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Casa Trandafirilor 

Vasimed SRL 

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

Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL. 

1. Referitor la disp. art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș în data de 26.08.2019, creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin 

A.J.F.P. Timiș a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului SC Casa 

Trandafirilor Vasimed SRL cu sediul în Sat Liebling, nr. 33, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J35/856/2017, CUI 37242852, în vederea recuperării creanței în sumă totală de 110.385 lei, reprezentând obligații 

fiscale datorate bugetului general consolidat. 

Prin Sentința civilă nr. 1294 din data de 07.11.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 3684/30/2019, este 

admisă cererea formulată de creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, împotriva debitorului SC Casa 

Trandafirilor Vasimed SRL cu sediul în Sat Liebling, nr. 33, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J35/856/2017, CUI 37242852. 

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL. 

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL. 

Prin Sentința civilă nr. 1294 din data de 07.11.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș au fost fixate următoarele termene: 

-Termenul limită pentru depunerea creanțelor – 23.12.2019; 

-Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 

13.01.2020; 

-Termenul limită pentru prima adunare generală a creditorilor 16.01.2020; 

-Termenul de judecată în cauză pentru data de 27.02.2020. 

2. Referitor la disp. art. 58 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  

Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi 

a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

- a comunicat debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL la sediul din Sat Liebling, nr. 33, jud. Timiș, notificarea 

privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 1813/26.11.2019, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire;  

- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Casa Trandafirilor 

Vasimed SRL nr. 1814/26.11.2019 și nr. 1820/26.11.2019 către asociații Tăutu C. și Belei A., prin scrisoare cu 

confirmare de primire; 

Au fost notificați următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului, prin poștă, 

cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 
Nr. Destinatar Adresa 

1 Primăria Timișoara Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr.1, jud. Timiș 

2 Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Timiș Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, jud. Timiș  

3 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 

4 D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș 

 
Borderou SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL - in insolventa, prin lichidator judiciar CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL 

Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL 

a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22574 din 27.11.2019, precum şi în cotidianul Evenimentul 

Zilei din data de 28.11.2019, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost 

afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-



2 

 

content/uploads/2019/10/Notificare-deschidere-procedura-generala-a-insolventei-impotriva-debitorului-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf. 

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul Timiș notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenței nr. 1810/26.11.2019 prin 

intermediul poștei electronice, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 

De asemenea, conform dispozițiilor Sentințe civile nr. 1294 din data de 07.11.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș în 

dosarul nr. 3684/30/2019, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 

generale de insolvență împotriva debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 1819/26.11.2019 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 

Casa Trandafirilor Vasimed SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Garanti Bank SA; Libra Internet Bank; 

OTP Bank România SA; BRD Groupe Societe Generale; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Exim Bank; 

Idea Bank; Intesa Sanpaolo Bank. 

3. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 

Administratorul judiciar a notificat debitorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării 

inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 02.12.2019, ora 12:00.  

Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1863/02.12.2019, administratorul judiciar fost în imposibilitate de a 

identifica bunuri în averea debitoarei.. 

4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 

Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 1294 din 

data de 07.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 3684/30/2019, 

administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL 

în data de 02.12.2019, ora 13:00, la sediul social al debitoarei din Sat Liebling, nr. 33, jud. Timiș, în vederea desemnării 

administratorului special al societății Casa Trandafirilor Vasimed SRL.  

Conform Procesului-verbal nr. 1861/02.12.2019 al Adunării Generale a Asociaților SC Casa Trandafirilor Vasimed 

SRL, la ședința adunării asociaților nu au fost prezenți asociații debitoarei, respectiv președintele de ședință - practician 

în insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că Adunarea 

Generală a Asociaților SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile legale 

referitoare la valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, respectiv 

nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege. 

În conformitate cu disp. art. 53 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, pentru soluționarea acțiunilor prevăzute la art. 117-

122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre 

organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de 

către judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților.  

5. 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. 
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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 

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.  

6. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  

Având în vedere dispozițiile Sentinței nr. 1294/2019 din data de 07.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Timiș, 

Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 3684/30/2019, administratorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale 

a Creditorilor la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 

16.01.2020, ora 11:00, având ordinea de zi: 

(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL. 

(2). Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 

Încheierea nr. 1294/2019 din 07.11.2019. 

(3). Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 1808/26.11.2019, publicată 

în BPI nr. 22574/27.11.2019 și afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-

insolventa-impotriva-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf.  

La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL au comunicat voturi 

următorii creditori: 

1. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 100% din totalul creanțelor 

înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL și 

publicat în BPI nr. 587/13.01.2020, a transmis votul nr. TMG DEX 38.432/2019/13.01.2020, prin poștă electronică în 

data de 14.01.2020. 

Conform Procesului-verbal nr. 144/16.01.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Casa Trandafirilor 

Vasimed SRL din data de 16.01.2020, a hotărât: 

-Cu un procent de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au 

prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de situaţia 

financiară a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL. 

-Cu un procent de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au 

prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat administratorul 

judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Încheierea nr. 1294/2019 din 

07.11.2019. 

-Cu un procent de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 

debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au 

prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat retribuția 

administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru întreaga procedură de 

insolvență a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL și un onorariu de succes de maximum 5% din sumele 

distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 

Procesul-verbal nr. 144/16.01.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 

nr. 1086/17.01.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL-

din-16.01.2020.pdf. 

7. Referitor la disp. art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 

În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Evenimentul zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 

notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC CASA TRANDAFIRILOR 

VASIMED SRL, a fost înregistrată la dosarul de insolvenţă cererea de admitere a creanței creditorului Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Timișoara prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș.  

Urmare analizei creanței, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 

debitoarei SC CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL, respectiv a înscris creditorul Direcţia Generală Regională a 

Finanţelor Publice Timișoara prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș cu o creanţă  în sumă de 150.560 

lei, reprezentând obligații restante la bugetul general consolidat datorate de către societatea debitoare la data deschiderii 

procedurii generale a insolvenței, conform Situației obligațiilor restante pentru întocmirea declarației de creanțe nr. 

38.432/18.12.2019: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL-din-16.01.2020.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL-din-16.01.2020.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL-din-16.01.2020.pdf
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Nr. Denumire obigație de plată Debit Majorări  Penalități Total 

1 Impozit salarii 1.077 60 26 1.163 

2 Amenzi 138.000 0 0 138.000 

3 CAS asigurați 7057 395 197 7.649 

4 CASS angajat 2823 159 79 3.061 

5 Contribuție asig. de muncă 636 34 17 687 

  Total 149.593 648 319 150.560 

Astfel, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor formulate împotriva averii 

debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 84/10.01.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei și publicat în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 612/13.01.2020 afișat pe site-ul administratorului judiciar.  

Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 

86/10.01.2020 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 587/13.01.2020. 

8. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 

Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. 

În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei 

Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 

334/30.01.2020, tabelul fiind publicat în BPI nr. 2062 din 31.01.2020 și afișat pe site-ul administratorului judici ar la 

link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-

averii-debitorului-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf.. 

9. 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. 

Timiș, 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: 
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-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 a procedat la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Tăutu 

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

Cauza face obiectul dosarului nr. 3684/30/2019/a1 și la termenul din data de 01.10.2020 acțiunea formulată de către 

lichidatorul judiciar a fost admisă. 

Lichidatorul judiciar va proceda la transmiterea hotărârii nr. 763 din 01.10.2020, învestită cu formula definitivă,  către 

unicul creditor al debitoarei SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL - D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P.  

Timiș, în vederea punerii în executare. 

10. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014 

Prin Sentința nr. 147/2020 din data de 27.02.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 3684/30/2019, în 

temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de 

administrare al debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL cu sediul în sat Liebling, nr. 33, jud. Timiș, înregistrată 

în Registrul Comerţului sub nr. J35/856/2017, CUI 37242852. 

În temeiul art. 38 și art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014, s-a dispus începerea procedurii de faliment a 

debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, respectiv este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în 

insolvență Consultant Insolvență SPRL. 

Prin Sentința nr. 147/2020 din data de 27.02.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 3684/30/2019, au fost 

fixate următoarele termene: 

-Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii – 03.04.2020; 

-Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, depunerea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor 

– 13.04.2020; 

-Termenul limită pentru afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor – 23.05.2020; 

Termenul de judecată în cauză pentru data de 23.06.2020. 

11. Referitor la disp. art. 99 și art. 146 din Legea nr. 85/2014  

Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 146 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat 

următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

-a comunicat debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL la sediul din Liebling, nr. 33, jud. Timiș, notificarea nr. 

902/18.03.2020 privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

-lichidatorul judiciar a comunicat creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire notificarea privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Casa Trandafirilor 

Vasimed SRL nr. 897/18.03.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;  

Notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL a fost 

publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5345/18.03.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-

impotriva-debitorului-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf, precum şi în cotidianul Național din data de 

19.03.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 

În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Timiș notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Casa 

Trandafirilor Vasimed SRL nr. 903/18.03.2020, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 

În urma acestor demersuri, la dosarul de insolvenţă nu au fost înregistrate până la data de 03.04.2020, stabilită prin 

Sentința nr. 147 din 27.02.2020, declarații de creanță născute în perioada de observație, astfel că nu a fost necesar a se 

întocmi și depune Tabelul suplimentar de creanțe pentru termenul din 13.04.2020. 

12. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 902/18.03.2020 către debitor, prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data 

de 03.04.2020, ora 11:00.  

De asemenea, având în vedere disp. art. 145 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „termenul maxim de la intrarea in 

faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către 

lichidator judiciar, împreună cu lista actelor și operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii prevazute la art. 84 

alin. (2);” lichidatorul judiciar a solicitat administratorilor Tăutu C. și Belei A. să procedeze la predarea către 

lichidatorul judiciar a gestiunii averii debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, a documentelor aferente 

gestiunii averii debitorului și a listei actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii de insolvență până la 

data de 30.03.2020. 

Conform procesului verbal de inventariere nr. 1069 din 03.04.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 

identifica bunuri în averea debitoarei. 

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 
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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. 

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 

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. 

13. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din legea nr. 85/2014  

Lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor la sediul din Timișoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiș, în data de 30.03.2020, ora 12:00, având ordinea de zi: 

„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 

Sentința nr. 147/2020 pronunțată în data de 27.02.2020. 

(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 

întreaga procedură de insolvență și de faliment a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed 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.” 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 

procedurii de faliment împotriva debitorului Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 898/18.03.2020, publicată în BPI nr. 

5345/18.03.2020 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-impotriva-debitorului-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf. 

Conform Procesului-verbal nr. 1027/30.03.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Casa 

Trandafirilor Vasimed SRL din data de 30.03.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun 

creditor. Astfel, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind 

comunicat niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în 

imposibilitate de a adopta o decizie. 

Procesul-verbal nr. 1027/30.03.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 

nr. 5876/30.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Casa-Trandafirilor-

Vasimed-SRL-din-data-de-30.03.2020.pdf . 

În cazul lipsei de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 30.03.2020, Adunarea 

Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 07.04.2020, la ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar, având 

ordinea de zi: 

„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 

Sentința nr. 147/2020 pronunțată în data de 27.02.2020. 

(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 

întreaga procedură de insolvență și de faliment a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed 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.” 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 

procedurii de faliment împotriva debitorului Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 898/18.03.2020, publicată în BPI nr. 

5345/18.03.2020 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-impotriva-debitorului-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf. 

Conform Procesului-verbal nr. 1096/07.04.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Casa 

Trandafirilor Vasimed SRL din data de 07.04.2020, Adunarea Generală a Creditorilor a adoptat următoarele hotărâri: 

1. Cu o majoritate de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL și publicat în BPI nr. 2062/31.01.2020, Adunarea Generală a 

Creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 

Sentința nr. 147/2020 pronunțată în data de 27.02.2020. 

2. Cu o majoritate de 100% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL și publicat în BPI nr. 2062/31.01.2020, Adunarea Generală a 

Creditorilor a aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 

întreaga procedură de insolvență și de faliment a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, în cazul onorariului 

fix și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform 
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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. 

Procesul-verbal nr. 1096/07.04.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 

nr. 6224/08.04.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Casa-Trandafirilor-

Vasimed-SRL-din-data-de-07.04.2020.pdf . 

14. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 

În temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, administratorulu / lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de 

activitate: 

-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/2019/12/Raport-de-activitate-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf; 

-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. 27/07.01.2020 

a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 176 din 07.01.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la 

link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-

Vasimed-SRL.pdf; 

-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. 

2335/04.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 2335 din 04.02.2020 şi afișat pe site-ul 

administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-activitate-

SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf; 

-Raportul lunar 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. 

386/04.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3960/26.02.2020 şi afișat pe site-ul administratorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-de-activitate-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf.; 

-Raportul lunar 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. 

1061/02.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6063/02.04.2020 şi afișat pe site-ul administratorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-activitate-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf; 

-Raportul lunar 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. 

1348/06.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7023/06.05.2020 şi afișat pe site-ul administratorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf; 

-Raportul lunar 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. 

1625/04.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 9124/09.06.2020 şi afișat pe site-ul administratorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf.; 

-Raportul de activitate pentru termenul de fond din 23.06.2020 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. 1696/11.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9373/11.06.2020 şi afișat pe site-ul 

administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-

SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf; 

-Raportul de activitate pentru termenul lunar din 07.07.2020 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. 2001/03.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11121/07.07.2020 şi afișat pe site-

ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-

activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf; 

-Raportul de activitate pentru termenul lunar din 07.07.2020 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. 2318/03.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12758/03.08.2020 şi afișat pe site-

ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-

activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf; 

-Raportul de activitate pentru termenul lunar din 07.07.2020 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. 2787/04.09.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14494/07.09.2020 şi afișat pe site-

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/08/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
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ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-

activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf. 

15. Referitor la sumele avansate de administratorul / lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 

Sumele avansate de către administratorul / lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 

generală, respectiv în procedura simplificată a insolvenței sunt în cuantum de 249,33 lei, astfel:  
1 C.N. Poșta Română SA DIV00013557 11/27/2019 55.00 lei comunicare notificare către debitor, asociați și 

creditori 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 15340 11/28/2019 46.65 lei publicare notificare privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență în ziarul 
Evenimentul zilei din 28.11.2019 

3 Furnizare informații ORC 2106926 27.11.2019 20.00 lei Furnizare informații ORC 

4 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17612 19.03.2020 58.48 lei publicare notificare privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență în ziarul 

Național din 19.03.2020 

5 C.N. Poșta Română SA DIV000013690 11/29/2019 13.00 lei comunicare notificări privind propunerea 

administratorului judiciar de intrare a debitorului 
în faliment prin procedura simplificată, către 

AJFP Timiș și debitor 

6 C.N. Poșta Română SA DIV000061958 12/17/2019 12.00 lei comunicare raport cauzal către Tribunalul Timiș 

7 C.N. Poșta Română SA DIV000003664 18.03.2020 28.40 lei comunicare notificare deschidere procedură 

simplificată către debitor, asociați și creditori 

8 C.N. Poșta Română SA DIV000005256 11.06.2020 15.80 lei transmitere somații asociați / administratori 

 Total cheltuieli avansate de administratorul / lichidatorul judiciar în 

procedura de insolvență 

249.33 lei  

16. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu sunt fonduri de distribuit 

în cadrul prezentei proceduri simplificate de insolvență,  în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 85/2014, 

solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună ÎNCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE DE 

INSOLVENȚĂ a debitorului CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL, DESCĂRCAREA lichidatorului judiciar 

Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv PLATA 

onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în cuantum de 5.000 lei + TVA pentru întreaga 

procedură simplificată de insolvență a debitorului CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL, onorariu aprobat prin 

hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL din data de 

07.04.2020, conform Procesului-verbal nr. 1096/07.04.2020 publicat în BPI nr. 6224/08.04.2020, și constatat confirmat 

de către judecătorul-sindic prin Încheierea civilă din data de 23.06.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a în 

dosarul nr. 3684/30/2019 și PLATA sumei de 249,33 lei reprezentând sume avansate de către lichidatorul judiciar 

Consultant Insolvență SPRL pentru plata cheltuielilor din cadrul procedurii simplificate de insolvență. 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G. 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf

