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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 50 Din data de 07.01.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 608/112/2020; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 
3.1. Debitor: SC Serana R&R SRL, cod de identificare fiscală: 17553196; Sediul social: Mun. Bistrița, Piața Centrală, 
nr. 47, judetul Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/429/2005. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului SC Serana R&R SRL, 
conform Sentinței civile nr. 494/2020 din data de 18.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 608/112/2020 de către Tribunalul 
Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea 
85/2014 comunică: Raport întocmit în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea 85/2014 privind debitorul SC Serana R&R 
SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport întocmit în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind debitorul SC Serana R&R SRL  

Număr dosar 608/112/2020; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Serana R&R SRL 
1. Date generale privind debitorul SC Serana R&R SRL 
Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bistrița-Năsăud, obţinând informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura capitalului social, 
administratorul societății şi obiectul principal de activitate. 
 Astfel, societatea Serana R&R SRL a fost înfiinţată în anul 2005, atribuindu-se codul unic de înregistrare 17553196 şi 
înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J6/429/2005.  
Sediul social al debitorului: Municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală, Nr. 47, Judet Bistriţa-Năsăud.  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1810/2.VI.2005, în baza cererii nr. 10569 din 
4.05.2005 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale Serana R&R SRL, cu următoarele date:  
- fondatori: 1. Morariu A. E., asociat, aport la capital 1.000.000 lei, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % 
din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50%; 2. Maftei A., asociat, aport la capital 
1.000.000 lei, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social total, cota de participare la 
beneficii/piederi de 50%;  
- administratori și reprezentanți: 1. Morariu A. E., data numirii 29.04.2005, durata mandatului nelimitată; 2. Maftei A., 
data numirii 29.04.2005, durata mandatului nelimitată;  
- sediul social: Bistrița, Bd. Independenței nr. 77, sc. C, et. 3, ap. 27, județul Bistrița-Năsăud;  
- domeniul principal de activite: grupa CAEN 524 - comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse 
neclasificate în altă parte;  
- activitate principală: cod CAEN 5242 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte;  
- capitalul social subscris 2.000.000 lei, integral vărsat, capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 100.000 lei 
fiecare;  
- durata de funcționare nelimitată; - cod unic de înregistrare:17553196;  
- număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului J06/429/5.05.2005. 
Conform Actului adițional de modificare și completare a actului constitutiv al Serana R&R SRL, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1810/2.VI.2005, în temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, a 
hotărârii asociaților, actul constitutiv se modifică și completează după cum urmează:  
I. Societatea înființează un punct de lucru - magazin îmbrăcăminte-încălțăminte, situat în Bistrița, str. Gh. Șincai, nr. 4, 
județul Bistrița-Năsăud, unde se va desfășura activitatea 5242 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte și 5243 - comerț 
cu amănuntul cu încălțăminte și articole din piele.  
II. Celelalte clauze rămân nemodificate. 
Conform Hotărârii nr. 15/1.03.2012 privind inactivitatea temporară a SC Serana R&R SRL, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1621/02.05.2012, în temeiul art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul O.G. nr. 92/2003 (Cod de 
procedură fiscală), asociații Morariu A. E. și Maftei A., în calitate de asociați, au hotărât următoarele: I. radierea 
punctului de lucru situat în Bistrița, str. Gh. Șincai nr. 4; II. suspendarea activității societății pentru o perioada de 3 (trei) 
ani, începând cu data de 1.03.2012 până la data de 1.03.2015.  
Conform Hotărârii din data de 17.08.2015 a Adunării Generale a Asociaților societății Serana R&R SRL,  publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5391/28.IX.2015, Adunarea generală, în prezenta dnei Morariu A. E., 
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deținând 50% din capitalul social al societății și a dnei Maftei A., deținând 50% din capitalul social al societății în 
unanimitate a hotărâr:  
1. Se reia activitatea societății începând cu data de 17.08.2015.  
2. Se cooptează în societate: Dienes Z. H. N., și Cîmpian G..  
3. Se majorează capitalul social al societatii de la suma de 200 lei, in numerar, la suma de 400 lei, in numerar, cu suma 
de 200 lei in numerar, reprezentand aportul noilor asociati Dienes Z. H. N. (100 lei) si Cimpian G. (100 lei). Majorarea 
se realizeaza prin modificarea numarului de parti sociale.  
In urma acestor modificari, capitalul social al societatii este de 400 lei in numerar, divizat in 40 parti sociale cu valoarea 
nominala de 10 lei si se compune din aportul asociatilor astfel:  
- Morariu A. E. detine 100 lei, in numerar, reprezentand 10 parti sociale (25%);  
- Maftei A. detine 100 lei, in numerar, reprezentand 10 parti sociale (25%);  
- Dienes Z. H. N. detine 100 lei, in numerar, reprezentand 10 parti sociale (25%);  
- Cimpian G. detine 100 lei, in numerar, reprezentand 10 parti sociale (25%). Asociatii participa la beneficii si pierderi 
proportional cu aportul la capitalul social.  
4. Se revocă din funcția de administratori și reprezentanti asociații: Morariu A. E. și Maftei A..  
5. Se numește în funcția de administrator și reprezentant dna Cîmpian G., cu datele de identificare de mai sus, pe durata 
de 50 ani, începând cu data prezentului act.  
6. Se schimbă activitatea principală în: 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de munca.  
7. Se completează obiectul secundar cu urmatoarele activitati: 4120 - lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale; 4211 - lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor; 4213 - constructia de poduri si tuneluri; 4221 - 
lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide; 4299 - lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a; 
4311- lucrari de demolare a constructiilor; 4312 - lucrari de pregatire a terenului; 4313 - lucrari de foraj si sondaj pentru 
constructii; 4321 - lucrari de instalatii electrice; 4322 - lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat; 
4329 - alte lucrari de instalatii pentru constructii; 4331 - lucrari de ipsoserie; 4332 - lucrari de tamplarie si dulgherie; 
4333 - lucrari de pardosire si placare a peretilor; 4334 - lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 4339 - 
alte lucrari de finisare; 4391 - lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii, 4399 - alte lucrari speciale de 
constructii n.c.a.; 6201 activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 6202 - activitati de 
consultanta in tehnologia informatiei; 6203 - activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; 
6209 - alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei; 6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor web 
si activitati conexe; 6312 - activitati ale portalurilor web; 7021 - activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice 
si al comunicarii; 7022 - activitati de consultanta pentru afaceri si management; 7112 - activitati de inginerie si 
consultanta tehnica legate de acestea; 7820 - activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului; 7830 - servicii 
de management a fortei de munca.  
8. Se precizează domiciliul asociatei Maftei A. la adresa din -.  
9. Se radiază punctul de lucru: magazin îmbrăcăminte și încălțăminte situat în mun. Bistrița, P-ța Centrală, nr. 16, jud. 
BN. 10. În baza acestor modificari a fost adoptat actul constitutiv actualizat al societății. 
Conform Hotărârii din data de 05.10.2015 a Adunării Generale a Asociaților societății Serana R&R SRL,  publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6374/5.XI.2015, în temeiul art. 202 si 204 din Legea nr. 31/1990 
privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a contractelor de cesiune din data de 
05.10.2015, adunarea generala, in prezenta asociatilor: Morariu A. E., detinand 25% din capitalul social al societatii, 
Dienes Z. H. N., detinand 25% din capitalul social al societatii, prin imputernicit Cimpian I. S. Cimpian G., detinand 
25% din capitalul social al societatii si Maftei A., detinand 25% din capitalul social al societatii, in unanimitate, a 
hotărâr:  
Art. 1. Aproba cesiunea de parti sociale conform contractelor de cesiune mai sus mentionate.  
Art. 2. Ca urmare a cesiunii intervenite intre parti, asociatii societatii sunt: - dl Dienes Z. H. N. - detinand 200 lei, in 
numerar, reprezentand 20 parti sociale, cu valoarea nominala de 10 lei/parte sociala (50%), si - dna Cimpian G. - 
detinand 200 lei, in numerar, reprezentand 20 parti sociale, cu valoarea nominala de 10 lei/parte sociala (50%). 
Asociatii participa la beneficii si pierderi proportional cu aportul la capitalul social.  
Art. 3. Se schimba sediul social in mun. Bistrita, Piata Centrala nr. 47, jud. Bistrita-Nasaud.  
Art. 4. In baza acestor modificari se adopta actul constitutiv actualizat al societatii. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 31051/07.01.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
administratorul societății Serana R&R SRL este dna Cîmpian G., numită în funcția de administrator în data de 
18.08.2015, cu puteri depline, cu o durată a mandatului de 50 ani. 
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 
Prin Sentința civilă nr. 494/2020 din data de 18.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 608/112/2020 de către Tribunalul 
Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 70 și 72 din Legea nr. 
85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Serana R&R SRL, cu sediul 
social în Mun. Bistrița, Piața Centrală, nr. 47, judetul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/429/2005, având CUI 17553196, respectiv, în temeiul art. 73 din Legea 
nr. 85/2014, s-a dispus numirea în calitate de administrator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL. 
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Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Sentința civilă nr. 494/2020 din data de 
18.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 608/112/2020 nu a fost comunicată către administratorul judiciar sau publicată în 
BPI. 
În temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii generale 
de insolvență împotriva debitorului SC Serana R&R SRL a fost comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire și prin e-mail, următorilor creditori: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Primăria Municipiului Bistrița, Direcția Regională 
Vamală Cluj.  
Administratorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 58 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Serana R&R SRL la sediul social din Municipiul Bistriţa, piaţa centrală, Nr. 47, Judet 
Bistriţa-Năsăud, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței nr. 42/06.01.2021, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire; 
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Serana R&R SRL nr. 
43/06.01.2021 către administratorul dna Cîmpean G., la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire. 
Prin notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC Serana R&R SRL nr. 
43/06.01.2021, administratorul judiciar a comunicat către administratorul dna Cîmpean G. următoarele: „În temeiul 
dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția administratorului judiciar, în cel mai scurt 
timp posibil: 
1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență, […] 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicare amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul sindic.  
Este important de precizat că, potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014, în cazul nepredării documentelor contabile către 
administratorului judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului SC Serana R&R SRL prevăzută de art. 101 și urm. din Legea 
nr. 85/2014 se va efectua în data de 15.01.2021, la ora 13:00. 
Astfel, vă solicităm următoarele: 
1. Prezentarea la sediul social al debitorului, în data de 15.01.2021, ora 13:00 în vederea efectuării inventarieriii 
bunurilor din averea debitorului Serana R&R SRL conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
2. Prezentarea în vederea efectuării inventarierii de către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, în cel 
mai scurt timp posibil, a tuturor bunurilor și disponobilităților bănești existente în averea debitorului Serana R&R SRL. 
3. Predarea către administratorul judiciar a tuturor documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de debitorul Serana R&R SRL. 
4. Predarea listei tuturor operațiunilor de încasări și plăți efectuate după data deschiderii procedurii de insolvență și 
documentele justificative aferente. 
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului Serana R&R SRL de urgență către administratorul judiciar, sunteţi susceptibilă de 
atragerea răspunderii civile și penale. 
Astfel, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Serana R&R SRL Fără avizul 
administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Serana R&R SRL, aveți 
obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și 
documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de 
către administratorul special.” 
Având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (1) şi art. 58 din Legea  85/2014, administratorul judiciar a convocat pentru 
data de 15.01.2021, ora 12:00, la sediul social al debitorului, Adunarea Generală Ordinară a Asociaților debitorului 
Serana R&R SRL cu următoarea ordine de zi:  
„1. Desemnarea unui administrator special al societății debitoare Serana R&R SRL, care să reprezinte interesele 
societății și ale asociaţilor și care să participe la procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției 
acestuia.” 
Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Asociaților a fost comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de 
primire la sediul social al debitorului, cât și la adresele de domiciliu a asociaților. 
De asemenea, notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Serana R&R SRL 
nr. 4392/23.12.2020 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22113/30.12.2020, afișată pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Notificare-privind-
deschidere-procedura-generala-de-insolventa-impotriva-debitorului-SC-Serana-RR-SRL.pdf, precum şi în ziarul 
Național din data de 30.12.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
3. Situaţia financiară a debitorului SC Serana R&R SRL 
Menționăm faptul că, contrar disp. art. 74 din Legea nr. 85/2014, debitorul prin administratorul social dna Cîmpean G. 
nu a depus la dosarul cauzei toate documentele conform disp. art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv ultima 
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situație financiară anuală, certificată de către administrator și cenzor/auditor, balanța de verificare pentru luna 
precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii, lista completă a tuturor bunurilor debitorului, ș.a.m.d. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 31051/07.01.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, nu 
există înregistrări cu privire la situațiile financiare anuale aferente perioadei 2019.  
De asemenea, conform Adresei-Furnizare informații nr. 31051/07.01.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului, dovada sediului social al debitorului Serana R&R SRL a expirat în data de 05.10.2018, astfel că sediul 
social/profesional al debitorului nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerțului. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 31.07.2019.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Serana R&R SRL este inactivă începând cu 
data de 18.02.2019, conform Deciziei nr. 123/10.01.2019. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatNull.jsp) 
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a 
debitorului Serana R&R SRL a fost anulată începând cu data de 18.02.2019. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018 debitorul Serana R&R SRL 
prezintă următoarea situație financiară:  

Denumire indicatori 31.12.2018 
Total active imobilizate 0 lei 
Total active circulante, din care: 641.404 lei 
- stocuri 0 lei 
- creanţe 556.674 lei 
- casa şi conturi la bănci 84.730 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 
Total Activ 641.404 lei 
Total capitaluri proprii 466.237 lei 
Total datorii 175.167 lei 
Venituri înregistrate în avans 0 lei 
Total pasiv 641.404 lei 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul prin administratorul dna Cîmpean G. nu 
a depus la A.J.F.P. Bistrița-Năsăud situații financiare anuale aferente anului 2019.  
4. Concluzii finale 
Având în vedere următoarele considerente: 
debitorul nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente anului 2018; 
debitorul SC Serana R&R SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
sediul social/profesional nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerțului; 
nu deține niciun bun în patrimoniu; 
actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Serana R&R SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 
alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.   


