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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 3580 Din data de 22.10.2020 
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. 42 alin. (3) teza II, art. 105 alin. (1) și art. 112 din Legea nr. 
85/2014, comunică: Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Seda Invest SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Seda Invest SRL 

Număr dosar 5139/30/2019, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Casiana Todor 
Temei juridic: art. 42 alin. (3) teza II, art. 105 alin. (1) și art. 112 din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL  
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu nr. 44 din data de 30.01.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă în dosarul nr. 5139/30/2019, în temeiul art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a 
dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC MG-BAU Renovări SRL. 
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, judecătorul-sindic a constatat confirmat practicianul în insolvență Consultant 
Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MG-BAU Renovări SRL.  
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. 
În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de Seda Invest SRL s-au avut în vedere următoarele 
prevederi legale: 
• Prevederile art. 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.” 
• Prevederile 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 [...].” 
• Prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, 
numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii [...]”; 
• Prevederile art. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că „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).”  
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, după cum urmează:  
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: 
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• 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 fapt, între creditorul Seda Invest SRL și societatea MG-BAU Renovări SRL, a fost încheiat Contractul de vânzare-
cumpărare nr. 337/23.01.2019, concretizat în vânzarea de mărfuri de către societatea Seda Invest SRL către MG-Bau 
Renovări SRL fiind emise următoarele facturi fiscale neachitate de către debitor: 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. 
Urmare demersurilor juridice efectuate de către creditorul Seda Invest SPRL a fost formulată cererea de valoare redusă 
admisă prin Sentința civilă nr. 1680 din data de 17.03.2020 pronunțată de Judecătoria Brașov în dosarul civil nr. 
26759/197/2019. 
Astfel, prin Sentința civilă nr. 1680 din data de 17.03.2020 pronunțată de Judecătoria Brașov în dosarul civil nr. 
26759/197/2019, s-a dispus admiterea cererii de valoare redusă formulată de reclamanta Seda Invest SRL, în 
contradictoriu cu pârâta MG-BAU Renovări SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 5.682,25 lei, 
reprezentând contravaloarea facturilor emise în datele de 19.03.2019, 02.04.2019, 04.04.2019 şi 18.04.2019, la care se 
adaugă penalităţile de întârziere de 0,9% pe zi, calculate de la data scadenţei fiecărei facturi în parte (18.04.2019 pentru 
factura emisă la 19.03.2019; 02.05.2019 pentru cele două facturi emise la 02.04.2019; 04.05.2020 pentru factura emisă 
la 04.04.2019 şi 18.05.2019 pentru factura emisă la 18.04.2019) şi până la data achitării efective a debitului principal 
ce-l atestă. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, respectiv taxa 
judiciară de timbru. 
În urma verificării cererii de repunere în termen, a cererii de admitere a creanței, respectiv a dovezilor privind 
notificările communicate de către lichidatorul judiciar provizoriu, subscrisa a constatat faptul că, creditorul Seda Invest 
SRL nu a fost notificat potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. Astfel, în temeiul art. 42 alin. (3) 
teza a II-a din Legea nr. 85/2014, creditorul Seda Invest SRL în faliment este considerat de drept în termenul de 
depunere a cererii de admitere a creanțelor. 
De asemenea, cererea de admitere a creanței formulată de creditorul Seda Invest SRL a fost timbrată cu taxa judiciară 
de timbru de 200 lei. 
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. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


