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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 314 din data de 26.01.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1057/115/2018; Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: 
Claudia Roiescu 
2. Arhiva/registratura instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin, Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30-12:30.  
3. Debitor: SC Lummy Star Tools SRL, cod de identificare fiscală: 16959413; Sediul social: Caransebeș, Aleea 
Alunișului, bl.2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/921/2004. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tool SRL. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Lummy Star Tools SRL, 
conform Sentinței civile nr. 315/JS din 25.10.2018 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 1057/115/2018, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL 

Număr dosar 1057/115/2018, Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă;  
Judecător-sindic: Claudia Roiescu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Lummy Star Tools SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) 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 Lummy Star Tools SRL, nr. 3210/30.09.2020 întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 01.10.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 16390/05.10.2020 și afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/10/Raport-activitate-
SC-Lummy-Star-Tools-SRL-termen-01.10.2020.pdf. 
Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 2. Referitor la disp. art. 169 din Legea 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului societar 
Ghimboașă I.A., căruia îi este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC Lummy Star Tools SRL, 
apreciind că sunt incidente dispozițiile art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) din Legea nr. 85/2014. Astfel, a fost constituit 
dosarul nr. 1057/115/2018/a1. 
Conform Sentinței civile nr. 156/JS din data de 08.10.2020 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1057/115/2018/a1, a fost admisă acţiunea în răspundere 
patrimonială formulată de lichidatorul Consultant Insolvenţă SPRL împotriva pârâtului Ghimboaşă I. A.. Dispune 
atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului Ghimboaşă I. A. pentru suma de 79.507,98 lei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat prin adresa nr. 213/21.01.2021 către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Caraș-Severin extrasul BPI nr. 17195/14.10.2020 privind Sentința civilă nr. 156/JS din data de 08.10.2020 
pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
1057/115/2018/a1 prin care s-a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a pârâtului Ghimboaşă I. A. pentru suma de 
79.507,98 lei, în vederea punerii acesteia în executare. 
3. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului debitorului Lummy Star 
Tools SRL din data de 26.11.2020, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiş, cu următoarea ordine de zi: 
„(1).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului SC 
Lummy Star Tools SRL la 55% din prețul de evaluare. 
(2).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului SC 
Lummy Star Tools SRL la 50% din prețul de evaluare. 
(3).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului SC 
Lummy Star Tools SRL la 45% din prețul de evaluare. 
(4).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star Tools SRL 
la prețul de 35% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului debitorului Lummy Star Tools SRL din data de 26.11.2020, 
ora 10:00 a fost publicat în BPI nr. 19749/19.11.2020, extrasul BPI a fost depus la dosarul cauzei și a fost afișat pe site-
ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Convocatorul-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-din-data-de-26.11.2020-ora-10.00.pdf 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools 
SRL din data de 26.11.2020, ora 10:00, nr. 19737/19.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
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19737/19.11.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/11/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-
de-26.11.2020-ora-10.00.pdf 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data de 26.11.2020, ora 10:00 
au comunicat voturi următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin – creditor bugetar ce deține un procent de 84,335% din totalul 
creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tools 
SRL nr. 97/01.02.2019 publicat în BPI nr. 2282/04.02.2019, a comunicat votul nr. 5453/23.11.2020 prin e-mail în data 
de 24.11.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 4055/26.11.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Lummy Star Tools 
SRL din data de 26.11.2020, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 84,335% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tools SRL nr. 97/01.02.2019 publicat în BPI nr. 2282/04.02.2019 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului 
SC Lummy Star Tools SRL la 55% din prețul de evaluare. 
2. Cu o majoritate de 84,335% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tools SRL nr. 97/01.02.2019 publicat în BPI nr. 2282/04.02.2019 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului 
SC Lummy Star Tools SRL la 50% din prețul de evaluare. 
3. Cu o majoritate de 84,335% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tools SRL nr. 97/01.02.2019 publicat în BPI nr. 2282/04.02.2019 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului 
SC Lummy Star Tools SRL la 45% din prețul de evaluare. 
4. Cu o majoritate de 84,335% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tools SRL nr. 97/01.02.2019 publicat în BPI nr. 2282/04.02.2019 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star 
Tools SRL la prețul de 35% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț și a solicitat 
continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star Tools SRL la prețul de 
40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Procesul-verbal nr. 4055/26.11.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului debitorului Lummy Star Tools SRL 
din data de 26.11.2020, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20225/26.11.2020 și a fost afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-din-data-de-26.11.2020.pdf.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 26.11.2020, lichidatorul judiciar a procedat la 
expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică valorificarea bunurilor din averea 
debitoarei SC Lummy Star Tools SRL la prețul de 40% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitații publice: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 40% din prețul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.olx.ro, www.anunturi 

publicitare.ro, 
www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• la Primăria 
Caransebeș 

• în ziarul 
Național din 

data de 
14.12.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii rămase 
de organizat 

conform 
regulament/ 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 21.12.2020 40% 4338/21.12.2020 - 0 4 la 40% - - 

2 28.12.2020 
40% 

4421/28.12.2020 - 0 3 la 40% - - 

3 04.01.2021 
40% 

4/04.01.2021 - 0 2 la 40% - - 

4 11.01.2021 
40% 

91/11.01.2021 - 0 1 la 40% - - 

5 18.01.2021 
40% 177/18.01.2021 - 0 0 la 40% - - 
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În data de 14.12.2020 a fost înregistrată la biroul lichidatorului judiciar oferta de achiziție directă a tuturor bunurilor 
mobile din averea debitorului Lummy Star Tools SRL, formulată de persoana juridică Water Waste Solutions SRL, cu 
sediul social în Mun. Ploiești, str. Găgeni, nr. 71, jud. Prahiva, având CUI 37410972, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/828/19.04.2017, prin administrator Gheorghe M. I., la valoarea 
totală oferită de 1.000 lei (exclusiv TVA). 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Lummy Star Tools 
SRL din data de 22.12.2020, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cu următoarea ordine de zi: 
„(1).Avansarea de sume necesare pentru paza și depozitarea bunurilor mobile din averea debitorului Lummy Star Tools 
SRL, rămase nevalorificate. 
(2).Aprobarea ofertei de achiziție directă a bunurilor mobile din averea debitorului Lummy Star Tools SRL, formulată 
de persoana juridică Water Waste Solutions SRL, la valoarea totală de 1.000 lei (exclusiv TVA)”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Lummy Star Tools SRL din data de 22.12.2020, ora 09:00 a 
fost publicat în BPI nr. 21655/18.12.2020, extrasul BPI a fost depus la dosarul cauzei și a fost afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Convocatorul-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-din-data-de-22.12.2020.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools 
SRL din data de 22.12.2020, ora 09:00, nr. 4261/14.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
21609/18.12.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-data-de-22.12.2020.pdf. 
Menționăm faptul că, bunurile mobile din averea debitorului Lummy Star Tools SRL sunt depozitate în prezent într-
unul din spațiile de depozitare oferite gratuit de către lichidatorul judiciar, asigurându-se de asemenea și paza acestora. 
Din cauza problemelor logistice cauzate de blocajele economice actuale, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate de 
a asigura în continuare depozitarea acestor bunuri, fiind generate costuri suplimentare, pentru plata cărora nu există 
fonduri suficiente din averea debitorului Lummy Star Tools SRL. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data de 22.12.2020, ora 09:00 
nu s-au prezentat și nici nu au comunicat voturi de vedere niciun creditor. 
Conform Procesului-verbal nr. 4367/22.12.2020, președintele de ședință a constatat faptul că Adunarea Generală a 
Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege. 
Procesul-verbal nr. 4367/22.12.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului debitorului Lummy Star Tools SRL 
din data de 22.12.2020, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21831/22.12.2020 și a fost 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-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-din-data-de-22.12.2020.pdf.  
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Lummy Star Tools 
SRL din data de 30.12.2020, ora 11:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, cu aceiași ordine de zi: 
„(1).Avansarea de sume necesare pentru paza și depozitarea bunurilor mobile din averea debitorului Lummy Star Tools 
SRL, rămase nevalorificate. 
(2).Aprobarea ofertei de achiziție directă a bunurilor mobile din averea debitorului Lummy Star Tools SRL, formulată 
de persoana juridică Water Waste Solutions SRL, la valoarea totală de 1.000 lei (exclusiv TVA)”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Lummy Star Tools SRL din data de 30.12.2020, ora 11:00 a 
fost publicat în BPI nr. 21832/22.12.2020 și a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Lummy-
Star-Tools-SRL-din-data-de-30.12.2020.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools 
SRL din data de 30.12.2020, ora 11:00, nr. 4385/22.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
21821/22.12.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/12/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-data-de-30.12.2020.pdf. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data de 30.12.2020, ora 11:00 
au comunicat voturi următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin – creditor bugetar ce deține un procent de 84,335% din totalul 
creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tools 
SRL nr. 97/01.02.2019 publicat în BPI nr. 2282/04.02.2019, a comunicat votul nr. 5489/23.12.2020 prin e-mail în data 
de 23.12.2020. 
Conform Procesului-verbal nr. 4447/30.12.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools 
SRL din data de 30.12.2020, ora 11:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 84,335% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tools SRL nr. 97/01.02.2019 publicat în BPI nr. 2282/04.02.2019 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu avansează sumele necesare pentru paza și depozitarea bunurilor mobile din averea debitorului Lummy 
Star Tools SRL, rămase nevalorificate. 



4 
 

2. Cu o majoritate de 84,335% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tools SRL nr. 97/01.02.2019 publicat în BPI nr. 2282/04.02.2019 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de oferta de cumpărare directă formulată de către persoana juridică Water Waste Solutions SRL 
pentru achiziția de bunuri mobile la valoarea totală oferită de 1.000 lei exclusiv TVA. Adunarea Generală a Creditorilor 
a aprobat modificarea metodei de valorificare a bunurilor mobile  din metoda licitației publice în metoda vânzării 
directe, propunând ca pas de supraofertare un procent care va fi stabilit de creditori la următoarea adunare generală, 
situat între 10-20% din oferta aprobată de creditori. Adunarea Generală a Creditorilor a propus respectarea dispozițiilor 
art. 118 din Legea nr. 85/2006 în ceea ce privește termenul de 30 de zile de depunere a ofertelor, termen care se va 
calcula de la data publicării ultimului anunț de supraofertare (în cazul aprobării vânzării). 
Procesul-verbal nr. 4447/30.12.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului debitorului Lummy Star Tools SRL 
din data de 30.12.2020, ora 11:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 22144/31.12.2020 și a fost 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-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-din-data-de-30.12.2020.pdf.  
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului debitorului Lummy Star Tools SRL din data de 
30.12.2020, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Lummy Star 
Tools SRL din data de 08.01.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiş, cu aceiași ordine de zi: 
„(1).Aprobarea pasului de supraofertare de 10% din oferta aprobată de adunarea creditorilor - oferta de achiziție directă 
a bunurilor mobile din averea debitorului Lummy Star Tools SRL, formulată de persoana juridică Water Waste 
Solutions SRL, la valoarea totală de 1.000 lei (exclusiv TVA)”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Lummy Star Tools SRL din data de 08.01.2021, la ora 09:00 
a fost publicat în BPI nr. 22148/31.12.2020, extrasul BPI depus la dosarul cauzei și a fost afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-din-data-de-08.01.2021.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 65/08.01.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL 
din data de 08.01.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 84,335% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tools SRL nr. 97/01.02.2019 publicat în BPI nr. 2282/04.02.2019 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat pasul de supraofertare de 10% din oferta aprobată de adunarea creditorilor - oferta de achiziție 
directă a bunurilor mobile din averea debitorului Lummy Star Tools SRL, formulată de persoana juridică Water Waste 
Solutions SRL, la valoarea totală de 1.000 lei (exclusiv TVA). 
Procesul-verbal nr. 65/08.01.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului debitorului Lummy Star Tools SRL 
din data de 08.01.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 362/11.01.2021 și a fost afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-din-data-de-08.01.2021.pdf.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului debitorului Lummy Star Tools SRL din data 
de 08.01.2021, lichidatorul judiciar a publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 04.01.2021, anunțul 
privind vânzarea prin negociere directă urmată de supraofertă, conform disp. Legii nr. 85/2014 și a hotărârii AGC din 
30.12.2020, a bunurilor mobile: burlan emailat 10 buc.; cot emailat 19 buc.; plasa fibra 50m 5 buc.; sarma 2m 121.6 
buc.; burlan Tn 2 buc.; mistrie maner cauciuc 20 buc.; furtun 3/4 100 buc.; variator tens. 9 buc.; cuple 11 buc.; 
întrerupător 9 buc.; racord flexibil 1/2 168 buc.; silicon 74 buc.; boiler inox. 
Prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 1.000 lei exclusiv TVA (aprobat de AGC din data de 
30.12.2020). 
Supraofertarea va fi declarată valabilă în cazul în care preţul de cumpărare oferit va fi cu cel puţin 10% mai mare decât 
preţul convenit cu ofertantul final. 
Supraofertele se vor depune în plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct cu 
primirea numărului de înregistrare al supraofertei, cel mai târziu până la data de 03.02.2021 ora 13.00, fiind  însoțite în 
mod obligatoriu de dovada achitării în contul unic de insolvență a garanției de participare în valoare de 10% din prețul 
oferit de supraofertant. 
Ședinta de supraofertare va avea loc la data de 03.02.2021, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar, în prezența 
tuturor ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta pentru bunul imobil oferit spre vânzare, fie 
supraofertează. 
Lichidatorul judiciar a invitat ofertantul final Water Waste Solutions SRL, CUI 37410972, J29/828/2017, cu sediul 
social în Ploiești, str. Găgeni, nr. 71, jud. Prahova, să participle la ședința de supraofertare din data de 03.02.2021.  
Având în vedere faptul că ofertantul final Water Waste Solutions SRL a refuzat să își mențină oferta de achiziție a 
bunurilor mobile din averea debitorului, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului debitorului Lummy Star Tools SRL din data de 29.01.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului 
judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, cu următoarea ordine de zi: 
„(1).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului SC 
Lummy Star Tools SRL la prețul de 40% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
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(2).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star Tools SRL 
la prețul de 30% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest 
preț”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului debitorului Lummy Star Tools SRL din data de 29.01.2021, 
la ora 09:00 a fost publicat în BPI nr. 1311/25.01.2021 și a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/01/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-
Lummy-Star-Tools-SRL-in-data-de-29.01.2021-ora-09.00.pdf.  
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools 
SRL din data de 29.01.2021, ora 09:00, nr. 258/22.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
1271/25.01.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/01/Raport-de-activitate-privind-ordinea-de-zi-a-AGC-din-data-de-29.01.2021-ora-09.00.pdf  
Menționăm faptul că, având în vedere obligația eliberării depozitului oferit cu titlu gratuit din Reșița, lichidatorul 
judiciar va proceda la transportarea bunurilor mobile din averea debitoruluil la un alt depozit, fiind estimate a fi 
efectuate următoare cheltuieli: cheltuieli cu transport – aprox. 600 lei + TVA; cheltuieli cu custodia/depozitarea 
bunurilor – aprox. 100 lei + TVA, sumele necesare fiin avansate de către lichidatorul judiciar. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate pentru Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței și de procedura de faliment, 
avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 951,51 lei, din care suma de 928,00 lei a fost 
recuperată.  
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
continuării procedurii faliment a debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, valorificarea bunurilor mobile din averea 
debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 


