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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 4429 Din data de 29.12.2020 
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 3 
(trei) 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. 4067/26.11.2020 pentru 
termenul lunar din data de 30.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20491/03.12.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-MG-BAU-Renovari-SRL-termen-lunar-30.11.2020.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
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 
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  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 
28.10.2020, ora 09:00, consemnată în procesul-verbal nr. 3706/28.10.2020, lichidatorul judiciar a comunicat 
evaluatorului desemnat toate actele aferente bunului mobil necesar a fi evaluat. 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare a bunului 
mobil din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. AR 8624/02.12.2020 întocmit de SC Evaluar SRL prin 
evaluator autorizat ANEVAR Cândea M. G., respectiv a publicat anunțul nr. 4111/02.12.2020 privind depunerea 
raportului la dosarul cauzei nr. 5139/30/2019, în BPI nr. 20585/03.12.2020 și a afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Anunt-privind-depunerea-raportului-de-evaluare-
privind-bunul-mobil-din-averea-debitorului-SC-MG-BAU-Renovari-SRL.pdf. 
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Conform Raportului de evaluare a bunului mobil din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. AR 
8624/02.12.2020 întocmit de SC Evaluar SRL prin evaluator autorizat ANEVAR Cândea M. G., valoarea de piață a 
bunului mobil autoturism Dacia Logan cu.nr.înmatriculare TM-18-NKC, serie șasiu UU1KSDAM539827340 este 
11.942 lei, echivalent a 2.500 euro. 
În temeiul art. 156 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL în data de 17.12.2020, 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 bunului mobil din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. AR 
8624/02.12.2020 întocmit de SC Evaluar SRL prin evaluator autorizat ANEVAR Cândea M. G.. 
(2). Aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunul mobil autoturism marca Dacia Logan, AC 
BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, propus de către lichidatorul judiciar.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.12.2020, ora 10:00 a fost publicat BPI nr. 
21102/10.12.2020 și a afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-MG-Bau-Renovari-SRL-din-data-de-
17.12.2020.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 4320/17.12.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări 
SRL din data de 17.12.2020, ora 10:00, a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 50,2857% 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 și a aprobat Raportul de evaluare a bunului mobil din averea debitorului SC MG-BAU Renovări 
SRL nr. AR 8624/02.12.2020 întocmit de SC Evaluar SRL prin evaluator autorizat ANEVAR Cândea M. G.. 
2. Cu o majoritate de 50,2857% 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 aprobat regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunul mobil autoturism marca Dacia Logan, 
AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, propus de către lichidatorul judiciar. 
Procesul-verbal nr. 4320/17.12.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului MG-BAU Renovări SRL din data 
de 17.12.2020, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat BPI nr. 21620/18.12.2020 și a afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-MG-BAU-Renovari-SRL-din-data-de-17.12.2020-ora-10.00.pdf. 
În conformitate cu regulamentul de valorificare aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor MG-BAU Renovări SRL 
din data de 17.12.2020, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață în vederea valorificării bunului mobil din 
averea debitorului: autoturism marca Dacia, model Logan Break (MCV), an fabricație 2008, Serie șasiu 
UU1KSDAM539827340; Număr locuri: 5 (toate pe scaune); Culoare: alb; Capacitate cilindrică: 1.598 cmc; 
Combustibil : benzină, norma de poluare Euro 4; Putere motor : 77 kw (105 CP); Kilometrii parcurși la data inspecției : 
167.921; Stare tehnică: bun funcțional, la prețul de 2.500 EURO la care se adaugă TVA, în lei la cursul BNR din data 
plății (reprezentând 100% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare). 
Astfel, au fost organizate următoarele licitații publice: 
- Licitația publică organizată în data de 28.12.2020 la 100% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• trimisă în vederea afișării la Primăria Comunei Dumbrăvița; 
• în ziarul Național din data de 21.12.2020; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din localitatea Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul 
Timiş, nu s-a prezentat nici un cumpărător care să adjudece bunul mobil oferit spre vânzare, drept pentru care a fost 
încheiat procesul-verbal de licitație publică nr. 4420/28.12.2020.  
- Licitația publică organizată în data de 04.01.2021 la 100% din prețul de pornire.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro; 
• pe site-urile de publicitate: www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, 
www.imediat.ro, www.lajumate.ro, www.okazii.ro; www.imediat.ro; 
• trimisă în vederea afișării la Primăria Comunei Dumbrăvița; 
• în ziarul Național din data de 21.12.2020; 
• la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu s-a prezentat nici un cumpărător în vederea înscrierii la 
licitația publică din data de 04.01.2021. 
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3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 06.11.2020, lichidatorul judiciar a formulat și a înaintat către 
Tribunalul Timiș cererea de antrenare a răspunderii administratorului dl. Roman V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), 
c), d) și e) din Legea nr. 85/2014, fiind constituit dosarul nr. 5139/30/2019/a2, fiind stabilit primul termen de judecată 
în data de 11.03.2021. Lichidatorul judiciar a depus la dosar cererea nr. 4021/24.11.2020 prin care a solicitat eliberarea 
unui certificat de grefă în dosarul nr. 5139/30/2019/a2 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, fiind 
necesar la înscrierea prezentului litigiu în cartea funciară a imobilului deținut de către pârâtul Roman V.. 
4. 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 125,08 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 

6 OCPI Timiș 63 29.12.2020 75,00 lei 
taxă în vederea notării litigiului dosar nr. 5139/30/2019/a2 în CF 

bun imobil aparținând administratorului Roman V. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în 

procedura simplificată de insolvență 
125.08 lei 

 
5. 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, valorificării bunului mobil din averea 
debitorului, respectiv soluționarea dosarului nr. 5139/30/2019/a2 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului dl. Roman V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G. 


