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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 3753 Din data de 29.10.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5139/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL, cod de identificare fiscală: 32494387; Sediul social: sat Dumbrăvița, comuna 
Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1446/2015. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; 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 MG-BAU Renovări SRL, 
numit prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport lunar de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC MG-BAU Renovări SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 
(cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC MG-BAU Renovări SRL 

Număr dosar 5139/30/2019, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Casiana Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL  
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC MG-Bau Renovări SRL nr. 3187/29.09.2020 pentru 
termenul de judecată din data de 08.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16124/30.09.2020 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-de-
activitate-SC-MG-BAU-Renovari-SRL-termen-fond-08.10.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 42 alin. (3) teza II, art. 105 alin. (1) și art. 112 din Legea nr. 85/2014 
Urmare comunicării Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, lichidatorul judiciar a constatat că la data de 28.07.2020 a fost 
înregistrată la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, Cererea de repunere în termen și cererea de admitere a creanței 
formulată de Seda Invest SRL, cu sediul social în comuna Prejmer, în Parcul Industrial Graells & Llonch, str. Paris, nr. 
26-30, jud Brașov, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/470/2000, având 
CUI RO 13043763, prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului MG-BAU 
Renovări SRL, cu ordinea de prioritate prevăzute de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară, a 
creanței în valoare totală de 19.842,29 lei, constituită din: 
- 5.682,25 lei reprezentând contravaloarea următoarelor facturi fiscale neachitate: factura fiscală seria TMSEDA nr. 
967791.1/19.03.2019 în valoare de 640,22 lei; factura fiscală seria TMSEDA nr. 801795.1/02.04.2019 în valoare de 
742,56 lei; factura fiscală seria TMSEDA nr. 801799.1/02.04.2019 în valoare de 1.969,45 lei; factura fiscală seria 
TMSEDA nr. 801810.1/04.04.2019 în valoare de 2.056,32 lei; factura fiscală seria TMSEDA nr. 968612.1/18.04.2019 
în valoare de 273,70 lei. 
- 13.960,04 lei reprezentând penalități de 0,9%/zi întârziere calculate de la scadența fiecărei facturi în parte (termen de 
scaență 30 zile de la emiterea facturilor) conform Cap. VI art. 6 din Contractul de vânzare – cumpărare nr. 
337/23.01.2019 și Titlul executoriu – Sentința civilă nr. 1680/17.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 26759/197/2019; 
- 200 lei reprezentând cheltuieli de judecată conform titlului executoriu – Sentința civilă nr. 1680/17.03.2020 
pronunțată în dosarul nr. 26759/197/2019. 
În temeiul art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 64 lit. f) 
din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la verificarea cererii de înscriere la masa credală formulată de Seda Invest SRL. 
Astfel, în temeiul prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014,  lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea în 
Tabelul definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC MG-BAU Renovări SRL a creanţei creditorului 
Seda Invest SRL, în cuantum de 19.842,29 lei, cu ordinea de prioritate prevăzute de disp. art. 161 pct. (8) din Legea nr. 
85/2014. 
Lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Seda 
Invest SRL nr. 3580/22.10.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17945/26.10.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-
verificare-a-cererii-de-admitere-a-crean%C8%9Bei-formulat%C4%83-de-creditorul-Seda-Invest-SRL.pdf.  
Având în vederea soluționarea contestației formulate la tabelul preliminar de creanțe, în temeiul art. 112 din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC MG-BAU 
Renovări SRL nr. 3582/22.10.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020 şi afișat 
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pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Tabel-definitiv-
de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-MG-Bau-Renovari-SRL.pdf.  
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 
3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020, masa credală a debitorului SC MG-BAU Renovări SRL este în 
valoare totală de 1.123.789,38 lei. 
3. Referitor la disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
În data de 17.09.2020, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, jud. Timiș, s-a 
prezentat administratorul dl. Roman V. respectiv a predat lichidatorului judiciar bunul mobil din averea debitorului 
MG-Bau Renovări SRL - autoturism marca Dacia Logan, AC Break, 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr 
înmatriculare TM18NKC, culoare alb, fiind astfel întocmit Procesul-verbal de inventariere nr. 2977/17.09.2020 și 
Procesul-verbal de predare-primire nr. 2978/17.09.2020.  
În vederea evaluării bunului mobil, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea unui anunț în ziarul Național privind 
organizarea organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunului mobil și expunerii pe piață, respectiv a notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor 
autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunului mobil  autoturism marca Dacia Logan, AC Break, 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr 
înmatriculare TM18NKC, culoare alb și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 01.10.2020.  
Astfel, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest 
raport: 
• Oferta formulată de expertul evaluator membru titular ANEVAR Cojocaru M., se oferă să presteze servicii de 
evaluare a bunului mobil aflat în patrimoniul debitorului SC MG-BAU Renovări SRL pentru onorariul de 400 lei 
(inclusiv costul cu deplasarea). Onorariul se achită în termen de 60 zile de la data depunerii evaluării. Termenul de 
efectuare a evaluării este de maxim 20 zile lucrătoare de la data identificării bunului de către evaluator și punerea la 
dispoziție a documentelor solicitate.  
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunului mobil 
(autoturism marca Dacia Logan, AC Break, 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM-18-
NCK) aflat în averea debitorului MG-BAU Renovări SRL, termen de finalizare de 3 zile de la data efectuării inspecției 
bunului și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 400 lei, plătit integral la 
recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
• Oferta nr. AR 8552/09.10.2020 formulată de societatea Evaluar SRL prin administrator expertul evaluator membru 
ANEVAR Cândea G., cu privire la evaluarea bunului mobil din averea debitorului MG-BAU Renovări SRL, pentru 
onorariul de 300 lei (nu se adaugă TVA). Termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 5 zile lucrătoare de la 
data punerii la dispoziția evaluatorului a tuturor documentelor și informațiilor necesare pentru întocmirea raportului de 
evaluare (acte de proprietate) și inspectarea bunului  de către evaluator.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debirorului MG-BAU Renovări SRL  în 
data de 28.10.2020, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunului mobil aflat în proprietatea 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, conform ofertelor anexate.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 28.10.2020 a fost 
publicat în BPI nr. 17708/21.10.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-MG-Bau-
Renovari-SRL-in-data-de-28.10.2020.pdf  
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări 
SRL din data de 28.10.2020, ora 09:00, nr. 3570/21.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
17782/22.10.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/10/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-MG-BAU-
Renovari-SRL-din-data-de-28.10.2020.pdf  
Conform Procesului-verbal nr. 3706/28.10.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU 
Renovări SRL din data de 28.10.2020, ora 09:00 au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Fundația Pentru Susținerea Și Educarea Tinerilor - FSET (reprezentată prin avocat Flucșă F.) – creditor ce deține un 
procent de 44,0304% (creanță chirografară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020, a 
comunicat vot prin e-mail în data de 28.10.2020. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 28.10.2020, ora 09:00, a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 44,0304% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL. 
2. Cu o majoritate de 44,0304% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020 (respectiv un 
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procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a numit societatea Evaluar SRL prin administrator expertul evaluator membru ANEVAR Cândea G. în 
vederea evaluării bunului mobil aflat în proprietatea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, cu onorariul de 300 lei 
(nu se adaugă TVA). 
Procesul-verbal nr. 3706/28.10.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL a fost 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18219/29.10.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-MG-
BAU-Renovari-SRL-din-data-de-28.10.2020.pdf  
Lichidatorul judiciar a comunicat evaluatorului desemnat societatea Evaluar SRL toate documentele aferente bunului 
mobil necesar a fi evaluat. 
4. Referitor la disp. art. 97 alin. (1), art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere faptul că, administratorul dl. Roman V. nu a predat lichidatorului judiciar documentele contabile ale 
debitorului, în conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC MG-BAU Renovări 
SRL nr. 3722/28.10.2020, care a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Supliment-la-raport-
intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-MG-Bau-Renovari-SRL.pdf  
De asemenea conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, Suplimentul la Raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 3722/28.10.2020 a fost comunicat la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș. 
Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC MG-
BAU Renovări SRL nr. 3722/28.10.2020, se rețin următoarele: 
∎ Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, anexată de către dl. Roman V. cererii de admitere a 
creanței, la data de 31.09.2019 debitorul înregistrează următoarele:  
- Pierdere financiară reportată din perioadele anterioare – 1.247.423,94 lei (în cursul lunii septembrie 2019 este 
înregistrat pierderea reportată sumă de 1.793.426,70 lei și profitul reportat de 196.607,79 lei); 
- Profitul înregistrat din activități de exploatare în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – 944.764,75 lei; 
- Profitul înregistrat din activități financiară în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – 57,10 lei; 
- Pierderea înregistrată din plata impozitului pe profit în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – -16.135,00 lei; 
- Mijloace de transport în valoare de 11.500,00 lei; 
- Mobilier, aparatură birotică în valoare de 2.135,93 lei; 
- Creanțe imobilizate – 61.951,46 lei; 
- Creanțe-clienți – 107.736,97 lei; 
- Sume datorate asociaților – 3.672,63 lei. La data de 01.01.2019 sunt înregistrate sume datorare asociaților de 
20.088,08 lei. În perioada 01.01.2019-01.09.2019 sunt înregistrate noi creditări în sumă de 3.672,63 lei și sunt restituite 
asociatului Roman V. sume de 20.088,08 lei). 
- Dividende datorate asociatului Roman V. – 100.000,00 lei; 
- Creanțe la debitori-diverși – 0,00 lei (La data de 01.01.2019 sunt înregistrate creanțe la debitori-diverși în sumă de 
1.010.623,52 lei. În perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt înregistrate noi creanțe la debitori diverși în sumă de 
705.814,85 lei (din care suma de 76.299,28 lei înregistrată în cursul lunii septembrie) și sunt „încasate” creanțe de la 
debitori diverși în perioada 01.01.2019-30.09.2019 în sumă de 1.716.438,37 lei (din care creanțe „încasate” în luna 
septembrie 2019 de 1.715.938,37 lei). 
Din analiza  rulajelor conturilor 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită și 
ale contului 461 Debitori diverși, se poate constata faptul că, în cursul lunii septembrie 2019, administratorul social a 
efectuat operațiunea de anulare a creanțelor la debitori diverși în sumă de 1.715.938,37 lei prin trecerea acestora pe 
cheltuieli. 
- Datorii la creditori-diverși – 0,00 lei (La data de 01.01.2019 sunt înregistrate datorii la creditori-diverși în sumă de 
181.108,00 lei. În perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt înregistrate noi datorii la creditori diverși în sumă de 15.499,79 
lei și sunt „plătite” toate datoriile creditori diverși în luna septembrie 2019 în valoare totală de 196.607,79 lei). 
Din analiza  rulajelor conturilor 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită și 
ale contului 462 Creditori diverși, se poate constata faptul că, în cursul lunii septembrie 2019, administratorul social a 
efectuat operațiunea de anulare a datoriilor la creditori diverși în sumă de 196.607,79 lei prin trecerea acestora pe 
venituri. 
- Cheltuieli înregistrate în avans – 221.097,16 lei; 
- Venituri înregistrate în avans – 273.947,08 lei; 
- Disponibilități în conturi bancare și casierie – 0,00 lei (în cursul lunii septembrie 2019 sunt retrase din conturile 
bancare ale societății debitoare toate disponibilitățe bănești în sumă de 76.299,28 lei, respectiv sunt retrare toate 
disponibilitățile bănești din casieria societății în sumă de 77.488,33 lei). 
Din analiza  rulajelor conturilor 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită, 
ale contului 461 Debitori diverși și ale contului 531 Casa, se poate constata faptul că, în cursul lunii septembrie 2019, 
administratorul social a efectuat și operațiunea de trecere a disponibilităților bănești din casieria societății în sumă de 
77.488,44 lei pe pierdere financiară reportată din perioada anterioară. 
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- În cursul lunii septembrie 2019, societatea debitoare nu a desfășurat activitate economică, respectiv nu înregistrat 
venituri și cheltuieli. 
- În cursul lunii septembrie 2019, societatea debitoare nu înregistrează încasări de disponibilități bănești în conturile 
bancare sau în casierie. 
∎ Principalele cauze care au determinat apariția stării de insolvență sunt: neținerea de către administratorul Roman V. a 
contabilității societății MG-BAU Renovări SRL, în conformitate cu normele legale, administratorul Roman V. cauzând 
pierderea de informaţii contabile, respecitv evidenţa clară a debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea 
acestora în vederea recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea 
patrimoniului debitoarei; nepredarea de administratorul Roman V. a actelor contabile lichidatorului judiciar – nu au 
putut fi identificate activele existente în patrimoniul societății; sustragerea de la urmărirea creditorilor de către 
administratorul Roman V. a mobilierului, aparatură birotică în valoare de 2.135,93 lei din averea debitorului; utilizarea 
în interes personal de către administratorul Roman V. a creanțelor imobilizate ale societății MG-Bau Renovări SRL în 
valoare de 61.951,46 lei; utilizarea în interes personal de către administratorul Roman V. a creanțelor imobilizate ale 
societății MG-Bau Renovări SRL în valoare de 107.736,97 lei; sustragerea de disponibilități bănești în valoare de 
20.088,08 lei din averea debitorului de către administratorul Roman V. reprezentând „restituiri creditări”; utilizarea 
profitului societății MG-Bau Renovări SRL în vederea distribuirii de dividende către asociatul unic și administratorul 
Roman V. în valoare de 100.000,00 lei; sustragerea de la urmărirea creditorilor de către admnistratorul Roman V. a 
creanțelor societății MG-Bau Renovări SRL nerecuperate de la debitori-diverși în valoare totală de 1.716.438,37 lei; 
sustragerea de la urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a sumelor rezultate din operații în curs de 
clarificare ale societății MG-Bau Renovări SRL în valoare de 67.300,98 lei; sustragerea de la urmărirea creditorilor de 
către administratorul Roman V. a numerarului din casieria societății în sumă totală de 77.488,33 lei; sustragerea de la 
urmărirea creditorilor de către administratorul Roman V. a disponibilităților bănești din conturi bancare în valoare de 
76.299,28 lei; manifestarea pasivității de către administratorul Roman V. în achitarea datoriilor societății MG-Bau 
Renovări SRL – conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC MG-BAU Renovări 
SRL nr. 3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020, debitorul MG-BAU Renovări SRL înregistrează datorii 
la creditori în valoare totală de 1.123.789,38 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului MG-BAU Renovări 
SRL în data de 06.11.2020, ora 09:00, loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, nr. 3722/28.10.2020, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
(2). Aprobarea concluziilor suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, nr. 3722/28.10.2020, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 
85/2014. 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului 
staturar Roman V. pentru faptele care atrag incidența disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 
(4). Exprimarea unei opinii cu privire la formularea plângerii penale împotriva dl. Roman V. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a) și b), art. 
239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. 
(5).Mandatarea creditorului majoritar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Roman V. pentru săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. a) și b), art. 
239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului MG-BAU Renovări SRL din data de 06.11.2020, ora 09:00 a 
fost trimis spre publicare în BPI și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/10/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-MG-Bau-Renovari-SRL-in-
data-de-06.11.2020.pdf.  
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de către 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a insolvenței debitorului SC 
MG-Bau Renovări SRL sunt în cuantum de 50,08 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007312 07.08.2020 7.72 lei 
comunicare somație nr. 2400/06.08.2020 către administratorul 

social 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00008981 18.08.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 2534/17.08.2020 către administratorul 

social 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00008281 08.09.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 2783/04.09.2020 către administratorul 

social 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00008585 16.09.2020 7.72 lei comunicare somație nr. 2941/15.09.202 către administratorul social 

5 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1952124 29.10.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații nr. 
1952124/30.10.2020 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
50.08 lei 

 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, evaluării și valorificării bunului mobil 



5 
 

din averea debitorului, respectiv înaintarea cererii de antrenare a răspunderii administratorului dl. Roman V. în temeiul 
art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Timiș. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


