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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 3816 Din data de 05.11.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4618/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC Serartim Car SRL, cod de identificare fiscală: 32521767; Sediul social: Sânnicolau Mare, str. Nistor 
Oprean, nr. 10, cam. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2933/2013. 
3.2. Administrator special: Chilom M.. 
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 Serartim Car SRL, conform 
Încheierii civile nr. 739 din data de 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 4618/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secția 
a II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Serartim Car SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Serartim Car SRL 

Număr dosar 4618/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Casiana Todor  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Serartim Car SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Serartim Car SRL nr. 3322/05.10.2020, pentru termenul lunar din 
data de 05.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 16435/05.10.2020 şi afișat pe site-ul subscrisei la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-de-activitate-SC-Serartim-Car-SRL-termen-
lunar-05.10.2020.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea civilă nr. 739 din data de 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 4618/30/2019 de către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014 s-a dispus intrarea în procedura 
simplificată de faliment a debitorului SC Serartim Car SRL, cu sediul social în Sânnicolau Mare, str. Nistor Oprean, nr. 
10, cam. 1, jud. Timiș, având CUI 32521767, înregistrată la ORC sub nr. J35/2933/2013, respectiv s-a dispus 
confirmarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant 
ec. Popescu G.. 
În baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare Serartim Car SRL. 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. 
2. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014  
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (1) coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat la 
comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat debitorului SC Serartim Car SRL la sediul social din Sânnicolau Mare, str. Nistor Oprean, nr. 10, cam. 1, 
jud. Timiș, notificarea nr. 3543/19.10.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dl. Chilom M., la adresa de domiciliu, notificarea nr. 
3544/19.10.2020 și somația nr. 2954/16.09.2020 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
VA39996556172;  
Din cuprinsul notificării nr. 3544/19.10.2020 lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul dl. Chilom M. 
următoarele: „[…] În baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare Serartim 
Car SRL. În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea 
dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din 
avere și de a dispune de acestea. Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil arhiva 
contabilă a debitorului Serartim Car SRL. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt 
timp posibil toate bunurile aflate în averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din 
Legea nr. 85/2014.” 
- a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Serartim Car SRL către creditori, prin poștă cu 
confirmare de primire și prin e-mail: 

Destinatar Adresa 
Confirmare de 

primire 
Notificare nr. 

Orașul Sânnicolau Mare 
Sânnicolau Mare, str. Republicii, nr. 15, C.P. 305600, 
jud. Timiș 

AR39869146160 3548/19.10.2020 



2 
 

Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș 

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, Timișoara, CP 300081, 
județul Timiș 

AR39869146140 3547/19.10.2020 

Raiffeisen Bank SA 
Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 
246C, sector 1 

AR39869146150 3549/19.10.2020 

Notificarea privind intrarea debitorului SC Seratim Car SRL în procedura de faliment nr. 3541/19.10.2020 a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17530/20.10.2020, precum şi în ziarul Național din data de 
20.10.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Notificare-privind-intrarea-
%C3%AEn-procedura-simplificat%C4%83-de-faliment-a-debitorului-Serartim-Car-SRL.pdf.  
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 privind intrarea în procedura de faliment a debitorului SC Seratim Car SRL nr. 
3546/19.10.2020 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
3. Referitor la disp. art. 154, art. 155 și urm. din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Serartim Car SRL din data de 05.10.2020, 
ora 09:00, consemnată în procesul-verbal nr. 3320/05.10.2020, lichidatorul judiciar a comunicat evaluatorului desemnat 
toate actele aferente bunurilor mobile necesare a fi evaluate. 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare a 
bunurilor mobile din averea debitorului SC Serartim Car SRL nr. AR 8556/14.10.2020 întocmit de SC Evaluar SRL 
prin evaluator autorizat ANEVAR Cândea M. G., respectiv a publicat anunțul nr. 3560/20.10.2020 privind depunerea 
raportului, în BPI nr. 17596/20.10.2020 și a afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-privind-depunerea-raportului-de-evaluare-privind-bunurile-mobile-
din-averea-debitorului-SC-Serartim-Car-SRL.pdf.  
Conform Raportului de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului SC Serartim Car SRL nr. AR 
8556/14.10.2020 întocmit de SC Evaluar SRL prin evaluator autorizat ANEVAR Cândea M. G., valoarea de piață a 
bunurilor mobile evaluate este următoarea: 

Nr. 
crt. 

Denumire bun mobil Serie utilaj/șasiu An fabricație Funcțional 
(Da / Nu) 

Valoare de piață 
(exclusiv TVA) 

1 Televizor Philips - - Nu 10 EURO 49 RON 
2 Mercedes Benz Vito VSA63809413323246 2000 Nu 150 EURO 729 RON 

Total bunuri evaluate 160 EURO 777 RON 

În temeiul art. 156 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor în data de 09.11.2020, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului SC Serartim Car SRL nr. AR 
8556/14.10.2020 întocmit de SC Evaluar SRL prin evaluator autorizat ANEVAR Cândea M. G. 
(2). Aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile din averea debitorului SC 
Serartim Car SRL, propus de către lichidatorul judiciar.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 09.11.2020, ora 10:00 a fost publicat BPI nr. 
18436/02.11.2020 și a afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/11/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Serartim-Car-SRL-%C3%AEn-data-de-
09.11.2020-ora-10.00.pdf.  
4. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Chilom M. în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul Timiș, fiind constituit dosarul asociat nr. 
4618/30/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 29.10.2020. 
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza documentelor contabile predate parțial de către administrator Chilom M., 
respectiv a depus la dosarul nr. 4618/30/2019/a1 Precizarea/completare a cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului Chilom M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
Precizarea/completare a cererii de antrenare a răspunderii administratorului Chilom M. a fost comunicată către pârât la 
adresa de domiciliu, prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996556332 cu conținut declarat nr. 3701/26.10.2020, 
respectiv prin e-mail. 
În data de 26.10.2020, pârâtul Chilom M. prin reprezentant convențional a depus la dosar întâmpinare. 
Astfel, lichidatorul judiciar a formulat și a depus la dosarul cauzei în data de 29.10.2020, concluzii scrise cu privire la 
cu privire la întâmpinarea formulată de pârâtul Chilom M. prin Cabinet de avocat Tărniceru C., prin intermediul cărora 
a solicitat Onoratei Instanțe să dispună: 
- Admiterea cererii sus-menționată și obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 71.359,72 lei 
reprezentând pasivul societăţii; 
- Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
La termenul de judecată din data de 29.10.2020, s-a amânat judecarea cauzei pentru termenul din data de 18.02.2021 în 
vederea comunicării către reclamantă a unui exemplar al întâmpinării depuse de către pârât cu menţiunea de a-şi preciza 
poziţia faţă de aceasta. 
5. 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 a insolvenței și de procedura de faliment sunt în cuantum de 280,67 lei, astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
530010/ 

20.03.2020 
20.03.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații 
nr. 530010/20.03.2020 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17643 23.03.2020 49.50 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale 

de insolvență împotriva debitorului în ziarul Național din 
data de 23.03.2020 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00003276 24.03.2020 42.60 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale către debitor, administratorul și asociatul unic 
Chilom M. și creditori 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00003275 24.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale către administratorul Chilom M.  

5 C.N. Poșta Română SA DIV00003349 27.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată 

de insolvență către debitor 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00003350 27.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată 

de insolvență a debitorului către A.J.F.P. Timiș 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00018886 05.05.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Chilom M.  

8 
Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 

155243/90264 
29.06.2020 1.00 lei taxă judiciară de timbru 

9 SC Olimpiq Media SRL  PBL 20367 07.09.2020 47.34 lei 
publicare anunț selecție oferte în vederea evaluării 

bunurilor mobile din averea debitorului 

10 SC Olimpiq Media SRL  PBL 21259 20.10.2020 41.77 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului în ziarul Național din data de 20.10.2020 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00009999 21.10.2020 31.20 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului către debitor și creditori 

12 C.N. Poșta Română SA DIV00009997 21.10.2020 7.72 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului către administrator 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00010292 28.10.2020 10.92 lei comunicare precizare/completare acțiune către pârât 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
280.67 

lei  
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
evaluării și valorificării bunurilor din averea debitorului și soluționarea dosarului nr. 4618/30/2019/a1 având ca obiect 
cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Chilom M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din 
Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


