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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 698 din data de 07.06.2018 

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: 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 Anvelo-Seb SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

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

pentru debitorul SC Anvelo-Seb SRL 
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. 
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 
Anvelo Seb SRL a fost publicat în BPI conform cererii nr. 2523/06.02.2018. Până în prezent nu s-au formulat 
contestații împotriva acestui raport. 
2. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a conformat 
dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 85/2014 și a întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului SC 
Anvelo-Seb SRL, tabelul fiind depus la dosarul cauzei şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
16814/14.09.2017 şi afişat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/07/tabel-preliminar-de-creante-SC-Anvelo-Seb-SRL.pdf. 
Tabelul sus-menționat cuprinde următoarele creanţe: 
•creanţe salariale, conform disp. art. 161, pct. (3) din Legea nr. 85/2014: creditorul Berceni T.I. – creanţă în cuantum de 
1.500,00 lei; creditorul Brînză I. – creanţă în cuantum de 897,00 lei; creditorul Brînză S. – creanţă în cuantum de 
1.500,00 lei; creditorul Scurtu A. – creanţă în cuantum de 661,00 lei; 
•creanţe bugetare, conform disp. art. 161,pct. (5) din Legea nr. 85/2014: creditorul D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. 
Timiş – creanţă în cuantum de 27.555,00 lei; creditorul Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara – creanţă în cuantum 
de 2.414,00 lei; 
•creanţe chirografare, conform disp. art. 161, pct. (8) şi (9) din Legea nr. 85/2014: creditorul Impuls Leasing România 
IFN SA – creanţă în cuantum de 112.427,21 lei; 
•creanţe chirografare subordonate, conform disp. art. 161, pct. (10) lit. a) din Legea nr. 85/2014: creditorul Brînză S. – 
creanţă în cuantum de 48.455,20 lei. 
Împotriva Tabelului preliminar de creanţe, în temeiul disp. art. 111 din Legea nr. 85/2014, a fost depusă contestaţia nr. 
1340/20.09.2017, formulată de dl. Brînză S., prin care a solicitat înlăturarea de la masa credală a creanţei în sumă de 
112.427,21 lei solicitată de către creditorul SC Implus Leasing România I.F.N. SA, reprezentând debitul total datorat în 
temeiul contractelor de leasing financiar nr. 56455/22.07.2015 (debit restant de 64.619,71 lei) şi 56456/22.07.2015 
(debit restant de 47.807,50 lei), constituit din: 53.426,05 lei – valoarea ratelor de leasing pe care debitoarea le mai avea 
de plătit până la ajungerea la maturitate a contractului de leasing financiar nr. 56455/22.07.2015; 3.317,62 lei - dobânda 
aferentă contractului de leasing nr. 56455/22.07.2015; 19.907,81 lei – contravaloarea facturilor neachitate aferentă 
contractului de leasing financiar nr. 56455/22.07.2015; 18.879,33 lei – penalităţi la facturile neachitate. Din totalul de 
95.530,81 lei fiind scăzută suma obţinută din vânzarea bunului recuperat de 30.911,11 lei, conform disp. art. 105, alin 
(3) lit. c) din Legea nr. 85/2014; 53.426,05 lei - valoarea ratelor de leasing pe care debitoarea le mai avea de plătit până 
la ajungerea la maturitate a contractului de leasing financiar nr. 56456/22.07.2015; 3.317,62 lei - dobânda aferentă 
contractului de leasing nr. 56456/22.07.2015; 21.124,02 lei – contravaloarea facturilor neachitate aferentă contractului 
de leasing financiar nr. 56456/22.07.2015; 17.459,87 lei – penalităţi la facturile achitate cu întârziere. Din totalul de 
95.327,56 lei fiind scăzută suma obţinută din vânzarea bunului recuperat de 47.520,07 lei, conform disp. art. 105, alin 
(3) lit. c) din Legea nr. 85/2014. Conform disp. art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, contestaţia formulată de 
administratorul special dl. Brînză S. a fost depusă la Tribunalul Timiş, fiind constituit dosarul asociat nr. 
5776/30/2017/a1. Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 08.02.2018. La termenul de judecată din data de 
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08.02.2018, cauza se amână, la cererea administratorului judiciar pentru următorul termen de judecată din data de 
12.04.2018. La termenul de judecată din data de 12.04.2018, se acordă termen pentru achitarea onorariului provizoriu 
de expertiză. La termenul de judecată din data de 24.05.2018, se amână cauza pentru următorul termen de judecată 
stabilit în data de 14.06.2018, pentru a se reveni la adresa către expert. 
3. Referitor la cheltuielile avansate de către administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 109,02 lei. Onorariul administratorului 
judiciar, perioada 07.07.2017-31.05.2018: 1000 lei/lună x 11 luni = 11.000 lei + TVA = 13.090 lei. 
4. Referitor la situația financiară a SC Anvelo-Seb SRL. Administratorul judiciar a procedat la analiza documentelor 
financiar-contabile puse la dispoziţie de către reprezentanţii debitoarei, respectiv: balanţa de verificare aferentă lunii 
februarie 2018, Registrul de încasări și plăți aferent lunii februarie 2018, Registru de bancă în valută aferent lunii 
februarie 2018, Registru de bancă în lei aferent lunii februarie 2018, Registru de casă în valută aferent lunii februarie 
2018, Registru de casă în lei aferent lunii februarie 2018,  balanţa de verificare aferentă lunii martie 2018, Registrul de 
încasări și plăți aferent lunii martie 2018, Registru de bancă în valută aferent lunii martie 2018, Registru de bancă în lei 
aferent lunii martie 2018, Registru de casă în valută aferent lunii martie 2018, balanţa de verificare aferentă lunii aprilie 
2018, Registrul de încasări și plăți aferent lunii aprilie 2018, Registru de bancă în valută aferent lunii aprilie 2018, 
Registru de bancă în lei aferent lunii aprilie 2018, Registru de casă în valută aferent lunii aprilie 2018, Registru de casă 
în lei aferent lunii aprilie 2018. 
În luna februarie 2018, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -48.447,66 lei, fiind constituit 
din următoarele elemente componente: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 
40,00 lei; rezultatul reportat sub formă de profit nerepartizat în cuantum de 63.255,83 lei; pierderea înregistrată în 
exerciţiul financiar curent cu un sold final de 111.943,49 lei, în luna februarie 2018 fiind înregistrat profitul în sumă de 
22.690,38  lei (din care: 39.666,31 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii februarie 2018 şi 62.356,69 lei – venituri 
înregistrate în cursul lunii februarie 2018). Conform balanţei analitice aferente lunii februarie 2018, debitoarea deţine 
următoarele imobilizări: mijloace de transport în valoare totală de 165.119,00 lei, amortizarea cumulată aferentă de 
137.073,50 lei, amortizare înregistrată în luna februarie 2018 de 2.805,55 lei. La data de 28.02.2018, debitoarea 
înregistreză stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință în valoare de 30.600,76 lei. La data de 28.02.2018, 
debitoarea înregistrează datorii în cuantum total de 444.612,79 lei, fiind constituite din: datorii la furnizori (cont 4011) 
– sold final de 35.895,19 lei (în cursul lunii februarie 2018 fiind înregistrate noi datorii în sumă de 1.846,14 lei şi 
achitate datorii la furnizori interni în sumă de 770,19 lei); datorii la furnizori externi (cont 4012) – sold final de 
214.538,61 lei (în cursul lunii februarie 2018 fiind înregistrate noi datorii în sumă de 30.248,89 lei şi achitate datorii la 
furnizori externi în sumă de 6.421,87 lei); datorii la furnizori de imobilizări (cont 404) – sold final de 20.158,66 lei; 
datorii salariale (cont 421) – sold final de 9.387,00 lei (în cursul lunii februarie 2018 au fost înregistrate salarii datorate 
în sumă de 4.750,00 lei şi au fost achitate salarii în sumă de 2.051,00 lei); reţineri din salarii datorate terţilor (cont 427) 
– sold final de 360,00 lei; datorii privind contribuţia unităţii la asigurările sociale (cont 4311) – sold final de 6.714,00 
lei; datorii privind contribuţia personalului la asigurările sociale (cont 4312) – sold final de 4.457,00 lei; datorii privind 
contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4313) – sold final de 2.571,00 lei; datorii privind 
contribuţia personalului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4314) – sold final de 2.072,00 lei; datorii privind 
contribuţia de asigurări sociale (cont 4315) – 2.376,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția în sumă de 
1.188,00 lei); datorii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 950,00 lei (în cursul lunii este 
înregistrată contribuția în sumă de 475,00 lei); datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 214,00 
lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția în sumă de 107,00 lei); datorii privind contribuţia unităţii la fondul de 
şomaj (cont 4371) – sold final de 213,00 lei; datorii privind contribuţia personalului la fondul de şomaj (cont 4372) – 
sold final de 204,00 lei; impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cont 4418) – sold final de 1.325,00 lei; impozitul 
pe veniturile de natura salariilor (cont 444) – sold final de 4.931,00 lei (în cursul lunii este înregistrat impozitul datorat 
în sumă de 208,00 lei); datorii la fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – sold final de 185,00 lei; 
sume datorate asociatului unic (cont 4551) – sold final de 51.283,51 lei; ale împrumuturi (cont 167) – sold final de 
86.777,82 lei. La data de 28.02.2018, debitoarea înregistrează creanţe în cuantum total de 323.599,20 lei, fiind 
constituite din: creanţe faţă de clienţi (cont 4112) – sold final de 248.351,86 lei (în cursul lunii februarie 2018 sunt 
înregistrate creanţe în cuantum de 62.008,28 lei); taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 58.571,55 lei (în 
cursul lunii februarie 2018 este înregistrată TVA de recuperat în sumă de 122,97 lei); sume în curs de decontare (cont 
473) – 9.449,54 lei; taxa pe valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) –  sold final de 7.226,25 lei.  
La sfârşitul lunii februarie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuantum de 170,40 
lei (195,82 lei în contul bancar în valută la ING Bank; în cursul lunii februarie 2018 sunt efectuate plăţi în sumă de 
3.706,55 lei) şi numerar în valută în casierie în cuantum de 46.984,58 lei (în cursul lunii fiind încasată suma de 3.646,81 
lei şi efectuate plăţi în sumă de 6.843,65 lei). În cursul lunii februarie 2018, societatea debitoare înregistrează venituri în 
sumă totală de 62.356,69 lei (fiind constituite din venituri din servicii prestate – 60.408,42 lei și venituri din diferenţe 
favorabile de curs valutar – 1.948,27 lei) şi efectuează cheltuieli în sumă totală de 39.666,31 lei, fiind constituite din: 
cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) – 15.946,41 lei; cheltuieli privind materialele nestocate (cont 604) – 235,21 
lei; cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile (cont 611) – 243,70 lei; cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane (cont 
624) – 5.086,16 lei; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (cont 626) – 4,00 lei; cheltuieli cu serviciile bancare şi 
asimilate (cont 627) – 59,74 lei; alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (cont 628) – 8.549,35 lei; cheltuieli cu 
salariile personalului (cont 641) – 4.750,00 lei; cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (cont 646) – 107,00 lei; 
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cheltuieli privind despăgubiri, amenzi, penalităţi (cont 6581) – 0,33 lei; cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs 
valutar (cont 665) – 1.878,86 lei; cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor corporale (cont 6811) – 
2.805,55 lei. Conform Registrului de încasări şi plăţi aferent lunii februarie 2018, debitoarea efectuează următoarele 
plăţi: plata cv factură nr. 70 KFZ Dikovits – 1.815,49 lei; plata cv factură nr.157559 Autokriegner Gesmbh – 4.257,97 
lei; plata cv factură nr. 525905 TNT România SRL – 170,86 lei; plata cv factură nr. 525906 TNT România SRL – 29,43 
lei; plata cv fcatură nr. 15343 Ady Service SRL – 290,00 lei; plata cv factură nr. 210000980 Altex Romania – 279,90 
lei. 
În luna martie 2018, Debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -57.936,99 lei, fiind constituit din 
următoarele elemente componente: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 40,00 
lei; rezultatul reportat sub formă de profit nerepartizat în cuantum de 63.255,83 lei; pierderea înregistrată în exerciţiul 
financiar curent cu un sold final de 121.432,82 lei, în luna martie 2018 fiind înregistrată pierderea în sumă de 9.489,33  
lei (din care: 25.900,38 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii martie 2018 şi 16.411,05 lei – venituri înregistrate în 
cursul lunii martie 2018). Conform balanţei analitice aferente lunii martie 2018, debitoarea deţine următoarele 
imobilizări: mijloace de transport în valoare totală de 165.119,00 lei, amortizarea cumulată aferentă de 142.684,60 lei, 
amortizare înregistrată în luna martie 2018 de 2.805,55 lei. La data de 31.03.2018, debitoarea înregistreză stocuri de 
natura obiectelor de inventar date în folosință în valoare de 30.600,76 lei. La data de 31.03.2018, debitoarea 
înregistrează datorii în cuantum total de 458.134,89 lei, fiind constituite din: datorii la furnizori (cont 4011) – sold final 
de 41.619,83 lei (în cursul lunii martie 2018 fiind înregistrate noi datorii în sumă de 10.314,64 lei şi achitate datorii la 
furnizori interni în sumă de 4.590,00 lei); datorii la furnizori externi (cont 4012) – sold final de 217.139,07 lei (în cursul 
lunii martie 2018 fiind înregistrate noi datorii în sumă de 5.737,89 lei şi achitate datorii la furnizori externi în sumă de 
3.137,43 lei); datorii la furnizori de imobilizări (cont 404) – sold final de 20.158,66 lei; datorii salariale (cont 421) – 
sold final de 11.822,00 lei (în cursul lunii martie 2018 au fost înregistrate salarii datorate în sumă de 4.298,00 lei şi au 
fost achitate salarii în sumă de 1.863,00 lei); reţineri din salarii datorate terţilor (cont 427) – sold final de 540,00 lei; 
datorii privind contribuţia unităţii la asigurările sociale (cont 4311) – sold final de 6.714,00 lei; datorii privind 
contribuţia personalului la asigurările sociale (cont 4312) – sold final de 4.457,00 lei; datorii privind contribuţia 
angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4313) – sold final de 2.571,00 lei; datorii privind contribuţia 
personalului pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4314) – sold final de 2.072,00 lei; datorii privind contribuţia de 
asigurări sociale (cont 4315) – 3.451,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția în sumă de 1.075,00 lei); datorii 
privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 1.380,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția 
în sumă de 430,00 lei); datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 311,00 lei (în cursul lunii este 
înregistrată contribuția în sumă de 97,00 lei); datorii privind contribuţia unităţii la fondul de şomaj (cont 4371) – sold 
final de 213,00 lei; datorii privind contribuţia personalului la fondul de şomaj (cont 4372) – sold final de 204,00 lei; 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cont 4418) – sold final de 2.127,00 lei; impozitul pe veniturile de natura 
salariilor (cont 444) – sold final de 5.109,00 lei (în cursul lunii este înregistrat impozitul datorat în sumă de 178,00 lei); 
datorii la fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – sold final de 185,00 lei; sume datorate asociatului 
unic (cont 4551) – sold final de 51.283,51 lei; ale împrumuturi (cont 167) – sold final de 86.777,82 lei. 
La data de 31.03.2018, debitoarea înregistrează creanţe în cuantum total de 302.009,67 lei, fiind constituite din: creanţe 
faţă de clienţi (cont 4112) – sold final de 225.259,20 lei (în cursul lunii martie 2018 sunt încasate creanţe în cuantum de 
23.092,66 lei); taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 59.304,41 lei (în cursul lunii martie 2018 este 
înregistrată TVA de recuperat în sumă de 732,86 lei); sume în curs de decontare (cont 473) – 9.449,54 lei; taxa pe 
valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) –  sold final de 7.996,52 lei.  
La sfârşitul lunii martie 2018, debitoarea înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuantum de 
15.489,08 lei (15.507,92 lei în contul bancar în valută la ING Bank; în cursul lunii martie 2018 sunt efectuate plăţi în 
sumă de 22.436,19 lei și încasate disponibilități bănești în valoare de 37.754,87 lei) şi numerar în valută în casierie în 
cuantum de 60.093,75 lei (în cursul lunii fiind încasată suma de 13.109,17 lei). În cursul lunii martie 2018, societatea 
debitoare înregistrează venituri în sumă totală de 16.411,05 lei (fiind constituite din alte venituri din exploatare – 
13.273,62 lei și venituri din diferențe de curs valutar – 3.137,43 lei) şi efectuează cheltuieli în sumă totală de 25.900,38 
lei, fiind constituite din: cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) – 3.587,78 lei; cheltuieli privind materialele 
nestocate (cont 604) – 40,09 lei; cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane (cont 624) – 695,76 lei; cheltuieli poştale 
şi taxe de telecomunicaţii (cont 626) – -88,77 lei; cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (cont 627) – 109,90 lei; 
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (cont 628) – 10.044,19 lei; cheltuieli cu salariile personalului (cont 641) – 
4.298,00 lei; cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (cont 646) – 97,00 lei; cheltuieli privind despăgubiri, 
amenzi, penalităţi (cont 6581) – 0,28 lei; cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs valutar (cont 665) – 3.508,60 lei; 
cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor corporale (cont 6811) – 2.805,55 lei; cheltuieli cu impozitul 
pe veniturile microîntreprinderilor (cont 698) – 802,00 lei. Conform Registrului de încasări şi plăţi aferent lunii martie 
2018, debitoarea efectuează următoarele plăţi: plata cv factură nr. 7 Consultant Insolvență SPRL – 4.590,00 lei. 
În luna aprilie 2018, Debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -60.809,17 lei, fiind constituit din 
următoarele elemente componente: capital subscris vărsat în valoare de 200,00 lei; rezerve legale în valoare de 40,00 
lei; rezultatul reportat sub formă de pierdere neacoperită în cuantum de 31.839,16 lei; pierderea înregistrată în exerciţiul 
financiar curent cu un sold final de -29.210,01 lei, în luna aprilie 2018 fiind înregistrată pierderea în sumă de -2.872,18  
lei (din care: 39.651,50 lei – cheltuieli înregistrate în cursul lunii aprilie 2018 şi 36.779,32 lei – venituri înregistrate în 
cursul lunii aprilie 2018). Conform balanţei analitice aferente lunii aprilie 2018, debitoarea deţine următoarele 
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imobilizări: mijloace de transport în valoare totală de 165.119,00 lei, amortizarea cumulată aferentă de 145.490,15 lei, 
amortizare înregistrată în luna aprilie 2018 de 2.805,55 lei. La data de 30.04.2018, debitoarea înregistreză stocuri de 
natura obiectelor de inventar date în folosință în valoare de 30.600,76 lei. La data de 30.04.2018, debitoarea 
înregistrează datorii în cuantum total de 487.983,31 lei, fiind constituite din: datorii la furnizori (cont 4011) – sold final 
de 43.438,57 lei (în cursul lunii aprilie 2018 fiind înregistrate noi datorii în sumă de 4.751,14 lei şi achitate datorii la 
furnizori interni în sumă de 2.932,40 lei); datorii la furnizori externi (cont 4012) – sold final de 245.508,75 lei (în cursul 
lunii aprilie 2018 fiind înregistrate noi datorii în sumă de 28.913,62 lei şi achitate datorii la furnizori externi în sumă de 
543,94 lei); datorii la furnizori de imobilizări (cont 404) – sold final de 20.158,66 lei; datorii salariale (cont 421) – sold 
final de 10.285,00 lei (în cursul lunii aprilie 2018 au fost înregistrate salarii datorate în sumă de 2.850,00 lei şi au fost 
achitate salarii în sumă de 4.387,00 lei); reţineri din salarii datorate terţilor (cont 427) – sold final de 540,00 lei; datorii 
privind contribuţia unităţii la asigurările sociale (cont 4311) – sold final de 6.714,00 lei; datorii privind contribuţia 
personalului la asigurările sociale (cont 4312) – sold final de 4.457,00 lei; datorii privind contribuţia angajatorului 
pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4313) – sold final de 2.571,00 lei; datorii privind contribuţia personalului 
pentru asigurările sociale de sănătate (cont 4314) – sold final de 2.072,00 lei; datorii privind contribuţia de asigurări 
sociale (cont 4315) – 4.164,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția în sumă de 713,00 lei); datorii privind 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate (cont 4316) – 1.665,00 lei (în cursul lunii este înregistrată contribuția în 
sumă de 285,00 lei); datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă (cont 436) – 375,00 lei (în cursul lunii este 
înregistrată contribuția în sumă de 64,00 lei); datorii privind contribuţia unităţii la fondul de şomaj (cont 4371) – sold 
final de 213,00 lei; datorii privind contribuţia personalului la fondul de şomaj (cont 4372) – sold final de 204,00 lei; 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (cont 4418) – sold final de 2.127,00 lei; impozitul pe veniturile de natura 
salariilor (cont 444) – sold final de 5.244,00 lei (în cursul lunii este înregistrat impozitul datorat în sumă de 135,00 lei); 
datorii la fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (cont 447) – sold final de 185,00 lei; sume datorate asociatului 
unic (cont 4551) – sold final de 51.283,51 lei; ale împrumuturi (cont 167) – sold final de 86.777,82 lei. La data de 
30.04.2018, debitoarea înregistrează creanţe în cuantum total de 336.655,73 lei, fiind constituite din: creanţe faţă de 
clienţi (cont 4112) – sold final de 259.409,36 lei (în cursul lunii aprilie 2018 sunt înregistrate creanţe în cuantum de 
34.150,16 lei); taxa pe valoare adăugată de recuperat (cont 4424) – 59.466,05 lei (în cursul lunii aprilie 2018 este 
înregistrată TVA de recuperat în sumă de 161,64 lei); sume în curs de decontare (cont 473) – 9.449,54 lei; taxa pe 
valoare adăugată neexigibilă (cont 4428) –  sold final de 8.350,78 lei. La sfârşitul lunii aprilie 2018, debitoarea 
înregistrează disponibilităţi băneşti în conturi bancare în cuantum de 2.803,34 lei (6,97 lei în contul bancar în lei la ING 
Bank; 2.796,37 lei în contul bancar în valută la ING Bank; în cursul lunii aprilie 2018 sunt efectuate plăţi în sumă de 
16.627,28 lei și încasate disponibilități bănești în valoare de 3.941,54 lei) şi numerar în valută în casierie în cuantum de 
67.895,22 lei (în cursul lunii fiind încasată suma de 19.752,91 lei și efectuate plăți cu numerar în sumă de 11.951,44 
lei). În cursul lunii aprilie 2018, societatea debitoare înregistrează venituri în sumă totală de 36.779,32 lei (fiind 
constituite din venituri din servicii prestate – 31.310,46 lei, alte venituri din exploatare – 2.085,22 lei și venituri din 
diferențe de curs valutar – 3.383,64 lei) şi efectuează cheltuieli în sumă totală de 39.651,50 lei, fiind constituite din: 
cheltuieli privind combustibilul (cont 6022) – 20.092,32 lei; cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 
(cont 603) – 600,76 lei; cheltuieli privind materialele nestocate (cont 604) – 332,50 lei; cheltuieli cu întreținerea și 
reparațiile (cont 611) – 1.792,56 lei; cheltuieli cu primele de asigurare (cont 613) – 619,49 lei; cheltuieli cu transportul 
de bunuri şi persoane (cont 624) – 4.499,53 lei; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (cont 626) – 376,89 lei; 
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (cont 627) – 108,60 lei; alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (cont 
628) – 2.267,72 lei; cheltuieli cu salariile personalului (cont 641) – 2.850,00 lei; cheltuieli privind asigurările şi 
protecţia socială (cont 646) – 64,00 lei; cheltuieli privind despăgubiri, amenzi, penalităţi (cont 6581) – 0,03 lei; 
cheltuieli din diferenţe nefavorabile de curs valutar (cont 665) – 3.241,55 lei; cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobilizărilor corporale (cont 6811) – 2.805,55 lei. Conform Registrului de încasări şi plăţi aferent lunii 
aprilie 2018, debitoarea efectuează următoarele plăţi: plata cv factură nr. 3447 Romgeta Comprest SRL – 297,50 lei; 
pala cv factură nr. 849 Hordtrans SRL – 120,00 lei; plata RCA Asirom Polita XZ-85 – 619,49 lei; plata cv factură nr. 
210586 Auto Ovarom SRL – 714,90 lei; achiziție becuri auto – 55,00 lei; plata salarii – 1.537,00 lei. 
5. Referitor la disp. art. 67 alin. (1) lit. g), h) și art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014. Menționăm faptul că 
debitorul a depus la dosarul cauzei, cererea prevăzută de disp. art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014, prin 
intermediul căreia și-a manifestat intenția de intrare în procedura de reorganizare, conform unui plan, menționând 
totodată și modalitățile pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității, potrivit disp. art. 67 alin. (1) lit. h) din 
Legea nr. 85/2014.  
6. Referitor la evaluarea bunurilor din averea debitoarei. Evaluarea bunurilor mobile din averea debitoarei constând în 
mijloace de transport este momentan imposibilă de efectuat, acestea fiind utilizate în desfășurarea activității debitoarei, 
respectiv sunt utilizate în cursele de transport internațional. 
7. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
un nou termen în vederea continuării procedurii de insolvență, soluţionarea dosarului asociat nr. 5776/30/2016/a1 având 
ca obiect contestaţia împotriva tabelului preliminar de creanţe, întocmirea tabelului definitiv de creanţe, evaluarea 
bunurilor, respectiv depunerea și votarea planului de reorganizare al activității debitorului, în termenul prevăzut de disp. 
art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014.  
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


