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Notificare privind intrarea în procedura generală a falimentului 

Nr.: 487 Data emiterii: 11.02.2201 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5776/30/2017; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Anvelo-Seb SRL, cod de identificare fiscală: 16885960; Sediul social: Timișoara, str. Ion Ionescu de la 
Brad, bl. A28, sc. A, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/3136/2004. 
3.2. Administrator special: Brînză S.. 
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 Anvelo-Seb SRL, conform 
Sentinței civile nr. 50/2021 din data 14.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 5776/30/2017 de către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 99 alin. (3) coroborat cu disp. art. 146 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă notifică: 

În temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014 s-a dispus intrarea în procedura generală a falimentului a 
debitorului Anvelo-Seb SRL, cu sediul social Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. A28, sc. A, ap. 1, jud. Timiș, 
având CUI  16885960 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr.  
J35/3136/2004, prin Sentința civilă nr. 50/2021 din data 14.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 5776/30/2017 de către 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea debitorului Anvelo-Seb SRL, respectiv 
ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu 
Consultant Insolvență SPRL. 
6. Notificăm debitorul Anvelo-Seb SRL prin administratorul special Brînză S. să procedeze de urgență la predarea 
gestiunii societății debitoare către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL, precum şi a listei 
prevăzută de art. 145 lit. e) din Legea nr. 85/2014. 
7. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței, prevăzute la art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 este la data de 01.03.2021. 
Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
30.03.2021. 
Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. 
Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 29.04.2021. 
8. Adunarea Generală a Creditorilor: prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL va 
avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 
24.02.2021, ora 09:00, având ca ordine de zi: 
(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
civilă nr. 50/2021 din data 14.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 5776/30/2017 de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă. 
(2). Prezentarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile - Autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 
ZUY și număr de înmatriculare B 54 ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 225/08.02.2021, întocmit de 
expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O. 
(3). Aprobarea tipului de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, respectiv licitație publică, 
competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare și a Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru 
bunurile mobile - Autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY și număr de înmatriculare B 54 
ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 225/08.02.2021, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 24.02.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 03.03.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform disp. art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor va fi depus de 
către lichidatorul judiciar la dosarul cauzei și transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în termen 
de două zile de la data adunării creditorilor.  
Primul termen de judecată după intrarea în faliment a debitorului este la data de 08.04.2021. 

Informații suplimentare: 

- În vederea înscrierii creanței în tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului, este necesar să se 
completeze şi să se transmită la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă „Cererea de înscriere a creanţei născute în cursul 
procedurii” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
nr. 85/2014. 
- Cererea de înscriere a creanţei născute în cursul procedurii în tabelul suplimentar de creanțe va fi însoţită de toate 
documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.  
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- Actele de procedură se impun a fi depuse cu respectarea multiplului exemplar, iar actele cu caracter litigios – 
contestații, obiecțiuni, se impune a fi comunicate și în format electronic, împreună cu încă un exemplar în format 
scriptic. 
- Cererea de înscriere a creanţei născute în cursul procedurii şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosarul 
cauzei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu 
menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar va fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă la adresa – 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; sau prin e-mail: office@consultant-insolventa.ro sau 
george.popescu@consultant-insolventa.ro.  
-  Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Sancțiunea nedepunerii dovezii 
plății acesteia – anularea cererii. 
- Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunărilor creditorilor prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în 
cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot 
vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic 
căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate 
prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar.  
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii generale a insolvenței se suspendă toate acţiunile judiciare 
sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014). 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


