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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr. 174 din data de 12.02.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5776/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Cristina 

Crăciun. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: 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. Creditori: nu este cazul. 

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. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Anvelo-Seb SRL, 

conform Sentinţei civile nr. 809 din data de 07.07.2017 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 

nr. 5776/30/2017, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raport de activitate privind ordinea de 

zi a Adunării Generală a Creditorilor debitorului SC Anvelo-Seb SRL, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitoarei  SC Anvelo-Seb SRL din data de 20.02.2019 

Număr dosar 5776/30/2017 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Cristina Crăciun.  

Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Anvelo - Seb SRL. 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului este: 

(1). Angajarea numirii persoanelor de specialitate - expert evaluator – precum și nivelul remunerațiilor acestor persoane 

în vederea evaluării bunurilor mobile - Mijloace de transport  – autoutilitare Renault Master, aflate în patrimoniul 

debitoarei SC Anvelo-Seb SRL, propus de către administratorul judiciar 

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

(1). Angajarea numirii persoanelor de specialitate - expert evaluator – precum și nivelul remunerațiilor acestor persoane 

în vederea evaluării bunurilor mobile - Mijloace de transport  – autoutilitare Renault Master, aflate în patrimoniul 

debitoarei SC Anvelo-Seb SRL, propus de către administratorul judiciar 

Administratorul judiciar a publicat un anunț pe site-ul administratorului judiciar în secțiunea http://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/07/Anunt-privind-angajarea-unui-expert-evaluator.pdf precum și pe www.olx.ro 

prin intermediul căruia a anunțat faptul că organizează selectie de ofertă pentru angajarea unui EXPERT EVALUTOR - 

membru ANEVAR - în vederea determinării valorii de piață pentru bunurile mobile identificate faptic în patrimoniul 

debitoarei SC ANVELO-SEB SRL.  

Astfel, la sediul ales din localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, jud. Timiş până la data de 08.02.2019, orele 

1600,  au fost transmise două oferte: 

-Oferta 1 – Tărăsescu I. Paul-Octavian Expert Evaluator – a transmis următoarele elemente  legate de propunerea 

financiară cu privire la obiectivele de evaluat: 

-Obiectiv evaluare: Autoutilitară Renault Master – B 54 ZUY și Autoutilitară Renault Master – B 54 ZVB; 

-Termen finalizare: 5 (cinci) zile lucrătoare de la data efectuării inspecției bunurilor și primirea tuturor documentelor 

necesare misiunii de evaluare; 

-Termene de plată: integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni și condiționarează predarea lucrării în 

format letric; 

-Propunere financiară: 600 RON. 

-Oferta 2 – SC MLM CONSULTING SRL - a transmis următoarele elemente  legate de propunerea financiară cu 

privire la obiectivele de evaluat: 

-Onorariul solicitat pentru evaluarea bunurilor mobile menționate în anunț este în cuantum de 1.000 lei (inclusiv taxe, 

impozite și contribuții); 

-Onorariul se achită în termen de 30 zile de la data depunerii evaluării; 

-Termenul de efectuare a evaluării este de maxim 20 zile lucrătoare de la data identificării de către evaluator și punerea 

la dispoziție a documentelor solicitate. Termenul se poate modifica în sensul majorării dacă la data identificării 

bunurilor (inspecției) sau dacă în urma verificării documentelor se constată elemente necunoscute la data prezentei 

oferte; 

-Se menționează că în onorariul solicitat este insclus și costul cu deplasarea până la sediul debitoarei în vederea 

efectuării inspecției bunurilor mobile; 

-În urma acceptării ofertei evaluatorul va pune la dispoziție lista cu documentele necesare întocmirii Raportului de 

evaluare. Pentru evaluare se va întocmi și pune la dispoziție Raportul de evaluare în format scris (word) și în format 

pdf. 
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-Certificarea: Evaluatorul este membru titular ANEVAR în specializările EI, EPI, EBM, a îndeplinit cerințele 

programului de pregătire continuă, are asigurare de răspundere profesională și are competența și specializarea necesare 

întocmirii aceste evaluări, având o experiență vastă în evaluarea Proprietăților Imobiliare și Bunurilor Mobile 

(proceduri de insolvență – reorganizare și faliment, executări, impozitare, casare bunuri mobile, eșalonări datorii 

ANAF, stocuri, active necorporale). 

Propunerea administratorului judiciar cu privire la ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Creditorilor aprobarea angajării ofertei cea mai avantajoase. 

Cu stimă, 

Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin practician coordonator ec. Popescu George 

 


