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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în cadrul procedurii de reorganizare  

Nr.: 460 Data emiterii: 18.04.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 8252/30/2016; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Oana Sanda 
Avramescu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Fravins SRL, cod de identificare fiscală: 18605757; Sediul social: Lugoj, str. Memorandului, nr. 3C, 
jud. Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1300/2006. 
3.2. Administrator special: Mioc C. A. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Fravins SRL. 
5. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, 
ap. 14, 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; nume și prenume reprezentant administrator judiciar: 
ec. Popescu G. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Fravins SRL, conform 
Încheierii civile nr. 1462 din data de 24.11.2016 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II - a Civilă, în dosarul nr. 
8252/30/2016, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raport de activitate privind descrierea modului 
de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de reorganizare conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Fravins SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de reorganizare 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Fravins SRL 

Număr dosar 8252/30/2016 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Fravins SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Fravins SRL a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 23399/07.12.2018. Până în prezent nu s-au formulat 
contestații împotriva acestui raport. 
2. Referitor la situaţia plăţilor aferente trimestrelor VI și VII efectuate conform programului de plată a creanţelor 
aprobat prin planul de reorganizare confirmat. În perioada 15.09.2018  – 15.12.2018, aferentă trimestrului VI, din planul 
de reorganizare, debitoarea a respectat programul de plată aferent planului de reorganizare, respectiv a efectuat 
următoarele plăţi: 

Nr. 
crt. Creditor Nr. și data documentului de plată Suma (lei) 

1 D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Timiş 
Chitanţă pentru încasarea veniturilor bugetare şi a altor sume 

Serie TS623 nr. 20100026631/09.10.2018 187,00 

Total plăţi  187,00 lei 

Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de 
către administratorul judiciar al debitorului privind trimestrul VI. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 24225/19.12.2018 şi a fost afişat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/01/Raportul-privind-situatia-financiara-si-plata-ratelor-aferente-trimestrul-VI-
SC-Fravins-SRL.pdf  
În vederea prezentării Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 cu privire la situaţia 
plăţilor efectuate conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare, administratorul judiciar 
a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins SRL, în data de 18.12.2018, la ora 
11:00, la sediul administratorului judiciar. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins SRL a fost publicat în BPI nr. 23526/10.12.2018 
şi afişat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/01/Convocare-AGC-SC-Fravins-SRL-in-data-de-18.12.2018.pdf.  
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1705/18.12.2018, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Fravins SRL a hotărât următoarele: 
Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 720/15.06.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un 
punct de vedere scris, Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din 
Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Fravins SRL cu privire la situația financiară a 
averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de 
reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 720/15.06.2017, privind trimestrul VI. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1705/18.12.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 24161/19.12.2018 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/01/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Fravins-SRL-din-18.12.2018.pdf.  
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În perioada 15.12.2018 – 15.03.2019, aferentă trimestrului VII, din planul de reorganizare, debitoarea a respectat 
programul de plată aferent planului de reorganizare, respectiv a efectuat următoarele plăţi: 

Nr. 
Crt. Creditor Nr. și data documentului de plată Suma (lei) 

1 D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Timiş 
Chitanţă pentru încasarea veniturilor bugetare şi a altor sume 

Serie TS623 nr. 20100027334/12.11.2018 2.362,00 

Total plăţi  2.362,00 lei 

Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de 
către administratorul judiciar al debitorului privind trimestrul VII. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 6276/27.03.2019 şi a fost afişat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/01/Raport-pivind-plata-ratelor-aferent-trim.-VII-SC-Fravins-SRL.pdf.  
În vederea prezentării Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 cu privire la situaţia 
plăţilor efectuate conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de reorganizare, administratorul judiciar 
a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins SRL, în data de 26.03.2019, la ora 
11:00, la sediul administratorului judiciar. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitoarei SC Fravins SRL a fost publicat în BPI nr. 5500/15.03.2019 şi 
afişat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/01/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Fravins-SRL-in-data-de-26.03.20191.pdf.  
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1095/20.09.2018, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Fravins SRL a hotărât următoarele: 
Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 720/15.06.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un 
punct de vedere scris, Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din 
Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Fravins SRL cu privire la situația financiară a 
averii debitorului și situaţia plăților efectuate conform programului de plată a creanţelor aprobat prin planul de 
reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 720/15.06.2017, privind trimestrul VII. 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 1095/20.09.2018 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 6217/26.03.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/01/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Fravins-SRL-din-18.12.2018.pdf.  
3. Referitor la situația financiară a SC Fravins SRL. Situația financiară a debitorului în perioada 01.12.2018 – 
28.02.2019, se prezintă astfel: 
- În luna decembrie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -123.591,33 lei, fiind 
constituite din: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 40,00 lei; rezultatul reportat 
din perioadele precedente sub formă de pierdere în cuantum de 107.326,99 lei; pierderea înregistrată în exerciţiul 
financiar curent – sold final  de 16.504,34 lei (pierderea înregistrată în cursul lunii decembrie 2018 de 13.808,84 lei). 
Conform balanţei de verificare aferente lunii decembrie 2018, societatea debitoarea deţine imobilizări corporale în 
valoare totală de 26.086,72 lei, constituite din: mijloace de transport – 20.372,97 lei (amortizate complet) şi aparatură 
birotică – 5.713,75 lei (amortizate complet). La data de 31.12.2018, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 
23.796,28 lei. La data de 31.12.2018, debitoarea înregistrează datorii comerciale în cuantum total de 46.615,76 lei (în 
cursul lunii decembrie 2018 fiind înregistrate datorii în sumă de 15.708,00 lei și achitate datorii la furnizori în sumă de 
2.000,00 lei, reprezentând plata parțială a onorariului administratorului judiciar). 
La data de 31.12.2018, debitoarea înregistrează creanţe de recuperat în sumă de 276.977,26 lei (în cursul lunii 
decembrie 2018 sunt înregistrate creanțe în sumă de 100,40 lei). În cursul lunii decembrie 2018, nu sunt înregistrate 
salarii datorate personalului. La data de 31.12.2018 sunt înregistrate datorii la bugetul de stat în cuantum total de 
81.695,36 lei, fiind constituite din: contribuţia unităţii la asigurările sociale – 4.718,59 lei; contribuţia personalului la 
asigurări sociale – 3.420,00 lei; contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate – 6.837,00 lei; contribuţia 
angajaţilor la asigurările sociale de sănătate – 2.842,00 lei; contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 
1.365,00 lei; taxa pe valoare adăugată de plată – 54.472,75 lei; impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.429,00 lei. 
La data de 31.12.2018 este înregistrată taxa pe valoare adăugată în valoare de 21.705,45 lei. La data de 31.12.2018, sunt 
înregistrate decontări în curs de clarificare în sumă de 279.109,43 lei. La sfârşitul lunii decembrie 2018, debitoarea 
înregistrează suma de 3,43 lei – în cont bancar la Pireaus Bank în lei, suma de 46,00 lei – disponibil la trezorerie Lugoj, 
suma de 57,11 lei – în cont bancarla Alpha Bank în euro, suma de 18,74 lei - descoperiri de cont în lei, suma de 191,19 
lei - descoperiri de cont în valută şi 2.357,61 lei - numerar disponibil în casierie (în cursul lunii decembrie 2018 sunt 
efectuate plăți cu numerar din casierie în sumă de 2.000,00 lei). 
În cursul lunii decembrie 2018, debitoarea nu înregistrează venituri, respectiv înregistrează cheltuieli cu combustibilul 
în sumă de 13.808,84 lei. 
- În luna ianuarie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -123.591,33 lei, fiind 
constituite din: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 40,00 lei; rezultatul reportat 
din perioadele precedente sub formă de pierdere în cuantum de 107.326,99 lei; pierderea înregistrată în exerciţiul 
financiar curent – sold final de 16.504,34 lei (în cursul lunii ianuarie 2019 nu sunt înregistrate cheltuieli și venituri). 
Conform balanţei de verificare aferente lunii ianuarie 2019, societatea debitoarea deţine imobilizări corporale în valoare 
totală de 26.086,72 lei, constituite din: mijloace de transport – 20.372,97 lei (amortizate complet) şi aparatură birotică – 
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5.713,75 lei (amortizate complet). La data de 31.01.2019, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 23.796,28 
lei.  La data de 31.01.2019, debitoarea înregistrează datorii comerciale în cuantum total de 46.615,76 lei (în cursul lunii 
ianuarie 2019 nu sunt înregistrate sau achitate datorii). La data de 31.01.2019, debitoarea înregistrează creanţe de 
recuperat în sumă de 275.388,73 lei (în cursul lunii ianaurie 2019 sunt încasate creanțe în sumă de 1.588,53 lei). În 
cursul lunii ianuarie 2019, nu sunt înregistrate salarii datorate personalului. La data de 31.01.2019 sunt înregistrate 
datorii la bugetul de stat în cuantum total de 81.695,36 lei, fiind constituite din: contribuţia unităţii la asigurările sociale 
– 4.718,59 lei; contribuţia personalului la asigurări sociale – 3.420,00 lei; contribuţia angajatorului la asigurările sociale 
de sănătate – 6.837,00 lei; contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate – 2.842,00 lei; contribuţiile 
personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.365,00 lei; taxa pe valoare adăugată de plată – 54.472,75 lei; impozitul 
pe venituri de natura salariilor – 4.429,00 lei. La data de 31.01.2019 este înregistrată taxa pe valoare adăugată în valoare 
de 21.451,82 lei. La data de 31.01.2019, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în sumă de 279.109,43 lei. 
La sfârşitul lunii ianuarie 2019, debitoarea înregistrează suma de 3,43 lei în contul bancar la Pireaus Bank în lei, 413,00 
lei – disponibil la trezorerie Lugoj, suma de 57,11 lei – în cont bancar la Alpha Bank în eur, suma de 18,74 lei 
reprezentând descoperiri de cont în lei, suma de 191,19 lei reprezentând descoperiri de cont în eur şi 3.579,14 lei - 
numerar disponibil în casierie (în cursul lunii ianuarie 2019 este încasată suma de 1.588,53 lei și sunt efectuate plăți cu 
numerar din casierie în sumă de 367,00 lei). 
- În luna februarie 2019, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -123.591,33 lei, fiind 
constituite din: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 40,00 lei; rezultatul reportat 
din perioadele precedente sub formă de pierdere în cuantum de 107.326,99 lei; pierderea înregistrată în exerciţiul 
financiar curent – sold final  de 16.504,34 lei (în cursul lunii februarie 2019 nu sunt înregistrate cheltuieli și venituri). 
Conform balanţei de verificare aferente lunii februarie 2019, societatea debitoarea deţine imobilizări corporale în 
valoare totală de 26.086,72 lei, constituite din: mijloace de transport – 20.372,97 lei (amortizate complet) şi aparatură 
birotică – 5.713,75 lei (amortizate complet). La data de 28.02.2019, debitoarea deţine stocuri de mărfuri în valoare de 
23.796,28 lei. La data de 28.02.2019, debitoarea înregistrează datorii comerciale în cuantum total de 46.615,76 lei (în 
cursul lunii februarie 2019 nu sunt înregistrate sau achitate datorii). La data de 28.02.2019, debitoarea înregistrează 
creanţe de recuperat în sumă de 275.388,73 lei (în cursul lunii februarie 2019 nu sunt înregistrate și nici nu sunt încasate 
creanțe). În cursul lunii februarie 2019, nu sunt înregistrate salarii datorate personalului. La data de 28.02.2019 sunt 
înregistrate datorii la bugetul de stat în cuantum total de 81.282,36 lei, fiind constituite din: contribuţia unităţii la 
asigurările sociale – 4.718,59 lei; contribuţia personalului la asigurări sociale – 3.420,00 lei; contribuţia angajatorului la 
asigurările sociale de sănătate – 6.837,00 lei; contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate – 2.842,00 lei; 
contribuţiile personalului şi a unităţii la fondul de şomaj – 1.365,00 lei; taxa pe valoare adăugată de plată – 54.059,75 
lei; impozitul pe venituri de natura salariilor – 4.429,00 lei. La data de 28.02.2019 este înregistrată taxa pe valoare 
adăugată în valoare de 21.451,82 lei. La data de 28.02.2019, sunt înregistrate decontări în curs de clarificare în sumă de 
279.109,43 lei. La sfârşitul lunii februarie 2019, debitoarea înregistrează suma de 3,43 lei în contul bancar la Pireaus 
Bank în lei, 57,11 lei – disponibil în contul Alpha Bank euro, suma de 18,74 lei reprezentând descoperiri de cont în lei, 
suma de 191,19 lei reprezentând descoperiri de cont în eur şi 3.579,14 lei - numerar disponibil în casierie (în cursul lunii 
ianuarie 2019 este încasată suma de 1.588,53 lei și sunt efectuate plăți cu numerar din casierie în sumă de 367,00 lei). 
4. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Creditorul Primăria Municipiului Lugoj prin Direcția 
Economică – Servicii Impozite și Taxe a formulat cererea de plată a sumei de 548 lei, reprezentând impozit auto și taxă 
publicitară  datorate la bugetul local, conform Deciziei de impunere pentru anul 2019 nr. 13916/19.02.2019. 
Astfel, lichidatorul judiciar a admis cererea de plată formulată de Primăria Municipiului Lugoj prin Direcția Economică 
– Servicii Impozite și Taxe, creanța solicitată în sumă de 548 lei urmând a fi achitată în temeiul art. 5 pct. 21 coroborat 
cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014. Conform chitanței pentru încasarea creanțelor bugetelor locale seria 
155350/2019 nr. 0207510 din 29.03.2019, debitoarea prin administrator special a achitat suma de 539 lei, reprezentând 
impozitul auto și taxa publicitară datorată.  
5. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței și procedura de reorganizare judiciară, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 334,96 
lei. Referitor la onorariul administratorului judiciar: 
- Onorariu administrator judiciar aferent perioadei de observație noiembrie 2016-iunie 2017 – 4.200 lei + TVA; 
- Onorariu administrator judiciar aferent perioadei de reorganizare 15 iunie 2017-15 decembrie 2018 – 9.000,00 lei + 
TVA.  Până în prezent a fost încasat onorariul restant în sumă de 2.000,00 lei. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos judecătorului-sindic să dispună un nou termen în vederea 
continuării procedurii de reorganizare judiciară conform planului de reorganizare confirmat. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 
 
 
 
 
 


