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  Dosar nr.  3297/101/2016 
Termen     16.12.2019 
 
 
 
                      CĂTRE, 

                       TRIBUNALUL MEHEDINȚI 
        Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregistrată în 
Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, având CUI 31215824, 
prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu Emil, în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC Tranzitiv International  SRL – în 
insolvență, cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna, nr. 
33, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 17190562, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J25/78/2005, numit prin încheierea 
pronunţată de către Tribunalul Mehedinți, Secţia a II – Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 3297/101/2016, în temeiul art. 59 
alin. (1) din Legea 85/2014, formulăm prezentul 

 
 
 

Raport de activitate nr. 2135/13.12.2019 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de 
reorganizare judiciara conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

pentru debitorul SC Tranzitiv International SRL 
 

 

 

Administratorul judiciar, Consultant Insolvență SPRL a procedat la 
publicarea in BPI nr. 18288/01.10.2019 a raportului lunar de activitate,  
nr. 1692 din data de 27.09.2019, conform dovezii anexate alăturat. 

De asemenea administratorul judiciar a procedat la publicarea in BPI 
nr. 18298/01.10.2019 a hotararii adunarii creditorilor din data de 
18.09.2019 privind aprobarea contractului de chirie cu SC Vladutu & 
Company SRL. 

 
La data de 03.04.2017 Tribunalul Mehedinti a procedat la confirmarea 

planului de reorganizare al debitoarei SC Tranzitiv International SRL 
conform sentintei nr. 92/2017. 

Conform graficului de plati aferent planului de reorganizare 
debitoarea SC Tranzitiv International SRL are de plată următoarele sume: 
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Luna Aprilie 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
-Creante indispensabile catre Bratner Servicii Ecologice SRL in suma 

de 856,61 lei. 
-Creante indispensabile catre Cez Vanzare SA in suma de 209,33 lei. 
-Debitoarea SC Tranzitiv International SRL a achitat creanta 

bugetara catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 734,67 lei 
conform ordinului de plata nr. 1/12.06.2017. 

- Debitoarea SC Tranzitiv International SRL a achitat creanta 
indispensabila catre Bratner Servicii Ecologice SRL in suma de 856,61 
lei conform ordinului de plata nr. 2/25.09.2017. 

-creanta indispensabila a creditorului Cez Vanzare SA in cuantum 
de 209,33 lei a fost achitat de administratorul special Valcu Narcisa in 
numerar conform chitanta nr. 029298946 dind ata de 24.04.2017 in 
cuantum total de 310 lei.  

 
Luna Mai 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
Debitoarea SC Tranzitriv International SRL a achitat 

contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 3/25.09.2017. 

Luna iunie 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
Debitoarea SC Tranzitriv International SRL a achitat 

contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 4/25.09.2017. 

 
Luna iulie 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea SC Tranzitriv International SRL a achitat 

contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 5/11.12.2017. 
 

Luna august 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
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-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 
734,67 lei. 

Debitoarea SC Tranzitiv International SRL a achitat 
contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 6/11.12.2017. 

 
Luna septembrie 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea SC Tranzitriv International SRL a achitat 

contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 7/11.12.2017. 

 
Luna octombrie 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea SC Tranzitriv International SRL a achitat 

contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 8/13.02.2018. 

 
Luna noiembrie 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
 Debitoarea SC Tranzitriv International SRL a achitat 

contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 9/13.02.2018. 
 

Luna Decembrie 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea SC Tranzitriv International SRL a achitat 

contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 10/13.02.2018. 
 

Luna Ianuarie 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
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-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 
734,67 lei. 

 
Debitoarea SC Tranzitriv International SRL a achitat 

contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 11/13.02.2018. 
 

Luna Februarie 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea SC Tranzitriv International SRL a achitat 

contravaloarea creantei bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in 
suma de 734,67 lei conform ordinului de plata nr. 12/14.05.2018. 
 

Luna Martie 2017: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 

 Debitoarea  a respectat graficul de plăți aferent planului de 
reorganizare respectiv a achitat ratele bugetare aferente lunii martie 
2018 catre creditorul bugetar Primaria Dr. Tr. Severin Directia de 
Impozite si Taxe Locale in cuantum de 734,67 lei conform OP nr. 
12/22.05.2018. 
 

Luna Aprilie 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 

 Debitoarea  a respectat graficul de plăți aferent planului de 
reorganizare respectiv a achitat ratele bugetare aferente lunii aprilie 
2018 catre creditorul bugetar respectiv creditorul bugetar Primaria Dr. 
Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale in cuantum de 734,67 
lei conform OP nr. 13/22.05.2018. 
 
    

Ratele catre creditorul garantat AJFP Mehediti pe lunile aprilie 
2017, mai 2017, iunie 2017, iulie 2017, august 2017, septembrie 2017, 
octombrie 2017 , noiembrie 2017, Decembrie 2017 , Ianuarie 2018, 
Februarie 2018, Martie 2018 si Aprilie 2018 in suma totala de 
16046,68 lei sunt achitate prin compensare cu súmele proprite de 
AJFP Mehedinti la data de 23.12.2016. 
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Luna Mai 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea  a respectat graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv a achitat ratele garantate si bugetare aferente 
lunii mai 2018 catre creditorul garantat AJFP Mehedinti conform OP 
nr.17/12.11.2018 in suma de 1234,36 lei si catre creditorul bugetar 
Primaria Dr. Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale conform 
OP nr. 14/12.11.2018 in suma de 734,67 lei. 

 
Luna Iunie 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea a respectat graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv  a achitat ratele garantate si bugetare aferente 
lunii iunie 2018 catre creditorul garantat AJFP Mehedinti conform OP 
nr.16/12.11.2018 in suma de 1234,36 lei si catre creditorul bugetar 
Primaria Dr. Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale conform 
OP nr. 15/12.11.2018 in suma de 734,67 lei. 

 
 
Luna Iulie 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
Debitoarea a respectat graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv  a achitat ratele garantate si bugetare aferente 
lunii iulie 2018 catre creditorul garantat AJFP Mehedinti conform OP 
nr.18/12.11.2018 in suma de 1234,36 lei si catre creditorul bugetar 
Primaria Dr. Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale conform 
OP nr. 19/12.11.2018 in suma de 734,67 lei. 

 
Luna August 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea a respectat graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv  a achitat ratele garantate si bugetare aferente 
lunii august 2018 catre creditorul garantat AJFP Mehedinti conform OP 
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nr.20/12.11.2018 in suma de 1234,36 lei si catre creditorul bugetar 
Primaria Dr. Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale conform 
OP nr. 21/12.11.2018 in suma de 734,67 lei. 
 

Luna Septembrie 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea a respectat graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv a achitat ratele bugetare aferente lunii 
septembrie 2018 catre creditorii bugetari respectiv catre creditorul 
Primaria Dr. Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale in suma de 
734,67 lei conform op nr.22/19.02.2019  si AJFP Mehedinti in 
cuantum de 1234,36 lei conform op nr. 23/19.02.2019. 
 

Luna Octombrie 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea a respectat graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv a achitat ratele bugetare aferente lunii 
octombrie 2018 catre creditorii bugetari respectiv catre creditorul 
Primaria Dr. Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale in suma de 
734,67 lei conform op nr.24/19.02.2019  si AJFP Mehedinti in 
cuantum de 1234,36 lei conform op nr. 25/19.02.2019.. 
 

Luna Noiembrie 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea a respectat graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv   a achitat partial ratele bugetare aferente lunii 
noiembrie 2018 catre creditorii bugetari respectiv catre creditorul 
AJFP Mehedinti in cuantum de 1234,36 lei conform OP nr. 
26/19.02.2019 si cu OP  nr. 27/21.06.2019 catre Primaria Dr. Tr. 
Severin Directia de Impozite si Taxe Locale   suma de 734,67 lei. 
 

Luna Decembrie 2018: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
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Debitoarea a respectat graficul de plăți aferent planului de 
reorganizare respectiv a achitat ratele bugetare aferente lunii 
decembrie 2018 catre creditorii bugetari respectiv catre creditorul 
Primaria Dr. Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale in suma de 
734,67 lei cu op nr. 29/21.06.2019 si AJFP Mehedinti in cuantum de 
1234,36 lei cu op nr. 28/21.06.2019. 
 

Luna Ianuarie 2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea a respectat graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv a achitat ratele bugetare aferente lunii Ianuarie 
2019 catre creditorii bugetari respectiv catre creditorul Primaria Dr. 
Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale in suma de 734,67 lei 
cu op nr. 31/21.06.2019  si AJFP Mehedinti in cuantum de 1234,36 lei 
cu op nr. 30 /21.06.2019. 
 

Luna Februarie 2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea a respectat graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv a achitat ratele bugetare aferente lunii Februarie 
2019 catre creditorii bugetari respectiv catre creditorul Primaria Dr. 
Tr. Severin Directia de Impozite si Taxe Locale in suma de 734,67 lei 
conform op nr. 33/21.06.2019 si AJFP Mehedinti in cuantum de 
1234,36 lei conform op 32/21.06.2019. 
 

Luna Martie 2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 
Debitoarea a respectat  graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare respectiv  a achitat ratele bugetare aferente lunii Martie 
2019 catre creditorii bugetari respectiv catre creditorul AJFP 
Mehedinti in cuantum de 1234,36 lei conform op nr. 34/21.06.2019 si 
OP nr. 35/30.09.2019 a achitat catre Primaria Dr. Tr. Severin Directia 
de Impozite si Taxe Locale suma de 734,67 lei. 
 

Luna Aprilie   2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
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-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 
734,67 lei. 
 -Creante salariale catre Toca Aurel in suma de 440 lei 
 -Creante salariale catre Traitaru Sorin in suma de 408 lei 
 -Creante chirografare catre SCM Mehedinteana in suma de 738 lei 
 -Creante chirografare catre Banc Post SA in suma de 4668 lei 
 -Creante chirografare catre Valcu Romulus in suma de 15105 lei. 
 

 
Debitoarea a respectat partial graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare pentru luna aprilie respectiv a achitat cu OP nr. 
36/30.09.2019 catre UAT dr Tr Seveirn suma de 734,67 lei si OP nr. 
40/30.09.2019 catre AJFP Mehedinti suma de 1234,36 lei si nu a 
achitat ratele aferente lunii Aprilie 2019 catre creditorii salariali si 
chirografari. 

 
Luna Mai   2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 -Creante salariale catre Toca Aurel in suma de 440 lei 
 -Creante salariale catre Traitaru Sorin in suma de 408 lei 
 -Creante chirografare catre SCM Mehedinteana in suma de 738 lei 
 -Creante chirografare catre Banc Post SA in suma de 4668 lei 
 -Creante chirografare catre Valcu Romulus in suma de 15105 lei. 
 

 
Debitoarea a respectat partial graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare pentru luna mai respectiv a achitat cu OP nr. 
37/30.09.2019 catre UAT dr Tr Seveirn suma de 734,67 lei si OP nr. 
39/30.09.2019 catre AJFP Mehedinti suma de 1234,36 lei si nu a 
achitat ratele aferente lunii Mai 2019 catre creditorii salariali si 
chirografari. 

 
Luna Iunie   2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 -Creante salariale catre Toca Aurel in suma de 440 lei 
 -Creante salariale catre Traitaru Sorin in suma de 408 lei 
 -Creante chirografare catre SCM Mehedinteana in suma de 738 lei 
 -Creante chirografare catre Banc Post SA in suma de 4668 lei 
 -Creante chirografare catre Valcu Romulus in suma de 15105 lei. 
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Debitoarea  a respectat partial graficul de plăți aferent planului de 
reorganizare pentru luna iunie respectiv a achitat cu OP nr. 
38/30.09.2019 catre UAT dr Tr Seveirn suma de 734,67 lei si OP nr. 
41/30.09.2019 catre AJFP Mehedinti suma de 1234,36 lei si nu a 
achitat ratele aferente lunii Iunie 2019 catre creditorii salariali si 
chirografari. 

Luna Iulie   2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 -Creante salariale catre Toca Aurel in suma de 440 lei 
 -Creante salariale catre Traitaru Sorin in suma de 408 lei 
 -Creante chirografare catre SCM Mehedinteana in suma de 738 lei 
 -Creante chirografare catre Banc Post SA in suma de 4668 lei 
 -Creante chirografare catre Valcu Romulus in suma de 15105 lei. 
 

 
Debitoarea nu a respectat  graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare pentru luna iulie respectiv nu a achitat nici un creditor. 
 
Luna August   2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 -Creante salariale catre Toca Aurel in suma de 440 lei 
 -Creante salariale catre Traitaru Sorin in suma de 408 lei 
 -Creante chirografare catre SCM Mehedinteana in suma de 738 lei 
 -Creante chirografare catre Banc Post SA in suma de 4668 lei 
 -Creante chirografare catre Valcu Romulus in suma de 15105 lei. 
 

 
Debitoarea nu a respectat  graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare pentru luna August respectiv nu a achitat nici un creditor. 
 
Luna Septembrie   2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 -Creante salariale catre Toca Aurel in suma de 440 lei 
 -Creante salariale catre Traitaru Sorin in suma de 408 lei 
 -Creante chirografare catre SCM Mehedinteana in suma de 738 lei 
 -Creante chirografare catre Banc Post SA in suma de 4668 lei 
 -Creante chirografare catre Valcu Romulus in suma de 15105 lei. 
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Debitoarea nu a respectat  graficul de plăți aferent planului de 
reorganizare pentru luna Septembrie respectiv nu a achitat nici un 
creditor. 

 
Luna Octombrie   2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 -Creante salariale catre Toca Aurel in suma de 440 lei 
 -Creante salariale catre Traitaru Sorin in suma de 408 lei 
 -Creante chirografare catre SCM Mehedinteana in suma de 738 lei 
 -Creante chirografare catre Banc Post SA in suma de 4668 lei 
 -Creante chirografare catre Valcu Romulus in suma de 15105 lei. 
 

 
Debitoarea nu a respectat  graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare pentru luna Octombrie respectiv nu a achitat nici un 
creditor. 

 
Luna Noiembrie   2019: 
-Creante garantate catre AJFP Mehedinti in suma de 1234,36 lei. 
-Creante bugetare catre Primaria Mun. Dr. Tr. Severin in suma de 

734,67 lei. 
 -Creante salariale catre Toca Aurel in suma de 440 lei 
 -Creante salariale catre Traitaru Sorin in suma de 408 lei 
 -Creante chirografare catre SCM Mehedinteana in suma de 738 lei 
 -Creante chirografare catre Banc Post SA in suma de 4668 lei 
 -Creante chirografare catre Valcu Romulus in suma de 15105 lei. 
 

 
Debitoarea nu a respectat  graficul de plăți aferent planului de 

reorganizare pentru luna Noiembrie respectiv nu a achitat nici un 
creditor. 

 
 
 Din discutiile purtate cu administratorul special Valcu Narcisa 
Daniela a reiesit faptul ca in perioada imediat urmatoare va proceda de 
urgenta la plata creantelor anterioare deschiderii procedurii. 
 
Total creante neachitate conform graficului de plati: 
-catre AJFP Mehedinti suma de 6171,80 lei pentru perioada Iulie 2019 
– Noiembrie  2019. 
-catre UAT Dr. Tr. Severin suma de 3673,35 lei pentru perioada Iulie - 
Noiembrie 2019. 
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-catre Toca Aurel suma de 3520 lei  pentru perioada Aprilie – Noiembrie 
2019 
-catre Traitaru Sorin suma de 3264 lei  pentru perioada Aprilie – 
Noiembrie 2019 
-catre SCM Mehedinteana suma de 5904 lei  pentru perioada Aprilie – 
Noiembrie 2019 
-catre Ban Post SA suma de 37344 lei  pentru perioada Aprilie – 
Noiembrie 2019 
-catre Valcu Romulus suma de 120840 lei  pentru perioada Aprilie – 
Noiembrie 2019 
 
 
Alte cheltuieli de procedura neachitate 
-onorariu administrator judiciar pentru perioada generala de insolventa 
in cuantum de 4500 lei + TVA conform hotarare adunare creditori din 
data de 28.11.2016. 
-onorariu administrator judiciar pentru perioada de reorganizare 
judiciar in cuantum de 31000 lei + TVA conform hotarare adunare 
creditori din data de 28.11.2016. (31 luni x 1000 lei / luna + TVA) 
-onorariu de succes administrator judiciar conform hotarare adunare 
creditori din data de 28.11.2016 in cuantum de 4614,43 lei + TVA 
(46144,30 lei reprezentand sume distribuite x 10% = 4614,43 lei) 
-cheltuieli combustibil/deplasari in suma de 900,00 lei. 
 
 Soldul contului unic de insolventa la data prezentului raport este in 
cuantum de 408,25 lei. 
 La data de 10.09.2019 administratorul judiciar a emis factura nr. 7 in 
suma de 4734 lei reprezentand contravaloare chirie pe lunile iulie 2019 si 
august 2019. 
 Pana la data prezentului raport chiriasul nu a achitat contravaloarea 
chiriei aferenta lunilor iulie 2019 si august 2019 in suma de 4734 lei. 
 Din discutiile purtate cu chiriasul SC VLD Grain Trans SRL a reiesit 
faptul ca in perioada urmatoare va proceda la achitarea contravalorii chiriei 
in suma de 4734 lei. 
  
 Administratorul judiciar a procedat la incheierea unui nou contract de 
chirie nr. 476/10.09.2019 cu SC Vladutu & Company Prod Com SRL pentru 
bunul imobil din proprietatea debitoarei SC Tranzitiv International SRL cu 
suma de 500 euro/ luna incepand cu data de 15.09.2019. 
  La data de 13.12.2019 administratorul judiciar a emis factura nr. 8 
in suma de 4778 lei reprezentand contravaloare chirie pentru perioada 15 
septembrie 2019 – 15 noiembrie 2019 
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 Solicitam un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv 
pentru ca debitoarea SC Tranzitiv International SRL sa respecte graficul de 
plăți aferent planului de reorganizare. 

 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL  

prin asociat coordonator ec. Emil Popescu 


