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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment 

Nr.: 1062 Data emiterii: 12.09.2018 
1. Date privind dosarul: Date privind dosarul: Număr dosar: 7141/30/2017; Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă; 
Judecător-sindic: Oana Sanda Avramescu  
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş; Programul arhivei instanţei: 
Luni – Joi 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC Vivianda Edil Construct SRL, cod de identificare fiscală: 23174677; Sediul social: Lugoj, str. 
Buziaşului, nr. 36, bl. 12, ap. 11, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/325/2008; 
4. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în mun. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 
4, ap. 14, jud. Timiş, cod identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220.827 sau 
0745.267.676. 
5. Subsemnata Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Vivianda Edil Construct 
SRL, conform Încheierii civile nr. 339 din data de 28.03.2018, pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul 7141/30/2017, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
și de insolvență, depune: Raport cu propunere de închidere privind debitorul SC Vivianda Edil Construct SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport cu propunere de închidere privind debitorul SC Vivianda Edil Construct SRL, întocmit în temeiul art. 

174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 7141/30/2017; Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Vivianda Edil Construct SRL. 
1. Referitor la disp. art. 45, art. 71 și art. 99 din Legea 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura Tribunalului 
Timiş, creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş a solicitat deschiderea procedurii insolvenței 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 împotriva debitoarei SC Vivianda Edil Construct SRL. Constatând că debitoarea se află 
în încetare de plăţi, stare de fapt dovedită cu titlurile executorii anexate cererii, judecătorul-sindic a admis cererea 
formulată de creditorul A.J.F.P. Timiş şi a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei 
prin Sentinţa civilă nr. 1222/15.11.2017. De asemenea, conform art. 45 lit. d) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic 
a numit în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.. Administratorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 58 respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării 
procedurii de insolvență: a comunicat debitorului SC Vivianda Edil Construct SRL la sediul cunoscut, notificarea 
privind deschiderea procedurii generale de insolvență, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39900396501; plicul a fost returnat subscrisei, nefiind ridicat; a notificat asociatul unic Zamfir I. I., privind 
deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Vivianda Edil Construct SRL, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR3990396491, plicul a fost returnat subscrisei, nefiind ridicat; a notificat 
următorii creditori bugetari cu privire la deschiderea procedurii de insolvență a debitorului, astfel: Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului (prin email și prin fax), D.G.R.F.P. Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Timiş (prin faxși prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39892558524, Primăria 
Municipiului Lugoj (prin email), Serviciul Fiscal Municipal Lugoj (prin fax), Direcţia Judeţeană pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Timiş (prin fax). Subscrisa a solicitat Primăriei Municipiului Lugoj, precum şi Serviciului Fiscal 
Municipal Lugoj, să comunice situația bunurilor impozabile cu care figurează debitorul. Prin adresa nr. 
102078/29.12.2017, Primăria Lugoj a comunicat că subscrisa SC Vivianda Edil SRL, nu figurează în evidențele fiscale 
cu bunuri mobile/imobile supuse impozitării.  
Notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Vivianda Edil Construct SRL a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23649/14.12.2017, precum şi în cotidianul România Liberă din 
data de 13.12.2017 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin.(3) din Legea nr. 85/2014.  
2. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raportul prin care a propus intrarea debitorului în procedura de faliment. Acest 
raport a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 23533/13.12.2017.  
3. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, subscrisa a 
întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei SC 
Vivianda Edil Construct SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzeiși publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 24280/27.12.2017.  
4. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. ConformCererii de deschidere a procedurii insolvenţei,formulată 
deAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, debitoarea SC Vivianda Edil Construct SRL nu deţine bunuri 
urmăribile în proprietate, care să poată fi executate prin procedura prevăzută de Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul 
de procedură fiscală. Prin urmare, luând în considerare faptul că debitoarea SC Vivianda Edil Construct SRL nu deţine 
bunuri impozabile conform adresei comunicate de D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiş, iar administratorul social 
al debitorului dl. Zamfir I. I. nu a răspuns notificării şi solicitărilor administratorului judiciar, efectuarea procedurii de 
inventariere conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 a fost imposibilă. 
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5. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. Conform Cererii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva 
debitorului SC Vivianda Edil Construct SRL, creditorul D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Timiş deţine o creanţă 
certă, lichidă și exigibilăîn cuantum total de 56.483 lei (din care 17.675 lei reprezentând impozite şi contribuţii 
neachitate la bugetul general consolidat al statului, amenzi în cuantum de 35.500 lei, dobânzi de întârziere 2.012 lei, 
penalități de întârziere 1.296 lei), conform titlurilor executorii necontestate de către debitoare. În conformitate cu 
dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, această creanţă a fost admisă fără a fi supusă 
procedurii de verificare. Precizăm faptul că 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 
Vivianda Edil Construct SRL, acesta fiind depus la Registratura Tribunalului Timiş în data de 25.01.2018 și publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1547/23.01.2018.  
6. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere faptul că nu s-au înregistrat contestații împotriva 
tabelului preliminar de creanțe, administratorul judiciar a întocmit tabelul definitiv de creanțe împotriva averii SC 
Vivianda Edil Construct SRL. Acest tabel a fost depus la dosarul cauzei în data de 08.02.2018 și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr.  2732/08.02.2018.  
7. Referitor la disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014. Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 și a 
Sentinţei civile nr. 1222/15.11.2017, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilordebitorului SC Vivianda Edil Construct SRL pentru data de 25.01.2018, ora 1200, la sediul subscrisei, 
având ca ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Vivianda Edil Construct SRL. 
(2). Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Sentinţa civilă nr. 1222 din data de 15.11.2017, precum și stabilirea retribuției acestuia.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în cadrul Notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvență, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23649/14.12.2017.  La şedinţa Adunării Generale a 
CreditorilordebitoruluiSC Vivianda Edil Construct  SRL nu s-a prezentat, respectiv nu  a comunicat punct de vedere 
unicul creditor înscris la masa credală: DGRFP Timişoara – prin AJFP Timiş. Administratorul judiciar constată faptul 
că Adunarea Generală a Creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 şi art. 49 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, având în vedere faptul că 
unicul creditor înscris în tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva debitoarei, nu s-a prezentat respectiv nu a 
comunicat punct de vedere. Având în vedere faptul că nu sunt îndeplinite disp. art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, Adunarea Generală a Creditorilor nu a adoptat nicio hotărâre. Procesul verbal al Adunării Generale a 
Creditorilor, cu nr. 33/25.01.2018 a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
2057/31.01.2018. 
8. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC 
Vivianda Edil Construct SRL întocmit pentru termenul de judecată din data de 28.03.2018, a fost depus la dosarul 
cauzei și pubicat în BPI nr. 5615/15.03.2018.  
9. Referitor la disp. art. 67 alin. (1) lit. h) și art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
Menţionăm că:  
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propuneun plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
- debitorul SC Vivianda Edil Construct SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: debitorul SC  Vivianda Edil Construct SRL nu 
deține niciun bun în patrimoniul său; actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului 
judiciar. 
10. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014. Prin Încheierea civilă nr. 339 din data de 
28.03.2018, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 7141/30/2017, judecătorul-sindic a aprobat raportul 
administratorului judiciar prin care se propune intrarea debitorului în procedura de faliment, respectiv a dispus intrarea 
în procedura de faliment a debitoarei SC Vivianda Edil Construct SRL, respectiv ridicarea dreptului de administrare a 
debitoarei de către administratorul social Zamfir I. I., în temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014. Prin 
Încheierea civilă nr. 339/28.03.2018, judecătorul-sindic confirmă lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
11. Referitor la disp. art. 146 alin. (1)și art. 99 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite 
de prevederile art. 146 alin. (1) respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea 
derulării procedurii de faliment: a comunicat debitorului SC Vivianda Edil Construct SRL la sediul cunoscut, 
notificarea privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39889705008, plicul a fost returnat subscrisei, nefiind ridicat; a notificat asociatul unic Zamfir I. I., privind intrarea  
debitorului SC Vivianda Edil Construct SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39889704994, 
plicul a fost returnat subscrisei, nefiind ridicat.  
Notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Vivianda Edil Construct SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.9605/14.05.2018, precum şi în cotidianul Evenimentul zilei din data 
de 14.05.2018 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin.(3) din Legea nr. 85/2014.  De asemenea, în temeiul art. 146 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, notificarea a fost transmisă la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul 
Timiş, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire AR39889704984.  
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12. Referitor la disp. art. 151 și urm. din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat debitorul prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39889704994 (plic returnat) și administratorul social Zamfir I. I., prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39889704994 (plic returnat) în vederea efectuării inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 alin (2) din Legea nr. 85/2014. La data de 22.06.2018, niciunul dintre 
reprezentații debitoarei nu s-au prezentat la efectuarea inventarierii și nu au fost identificate bunuri în patrimoniul SC 
Vivianda Edil Construct SRL. 
13. Referitor la situația financiară a SC Vivianda Edil Construct SRL. Debitorul nu s-a conformat solicitărilor 
administratorului judiciar, respectiv nu a pus la dispoziţia acestuia documentele financiar-contabile solicitate. Astfel, 
administratorul/lichidatorula procedat la analiza indicatorilor financiari aferenţi exerciţiilor financiare din perioada 
2012-2017, publicați pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, identificând următoarea situaţie financiară a debitorului 
SC Vivianda Edil Construct SRL: 

Denumire indicatori 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Total active imobilizate 0 0 0 0 
Total active circulante, din care: 13.649 5.561 5.561 5.561 
- stocuri 375 375 375 375 
- creanţe 12.626 5.000 5.000 5.000 
- casa şiconturi la bănci 648 186 186 186 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 0 0  0  

Total activ 13.649 5.561 5.561 5.561 
Total capitaluri proprii -345 -24.089 -24.088 -24.088 
Total datorii 13.994 29.650 29.649 29.649 

Venituri înregistrate în avans 0 0 0 0 
Total pasiv 13.649 5.561 5.561 5.561 

Se observă că la nivelul anilor 2015-2017, debitoarea a sistat activităţile economice curente. Astfel că, la data de 
31.12.2017, debitoarea înregistrează: stocuri: 375 lei; creanţe: 5.000 lei; disponibilităţi băneşti: 186 lei; datorii: 29.649 
lei; capitaluri proprii: -24.088 lei. Împotriva administratorului social dl. Zamfir I. I. a fost formulată plângerea penală nr. 
1720/22.06.2015 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj. Până la data prezentului raport, plângerea nu a fost 
soluţionată. Societatea are aviz de ipotecă iniţial nr. 1228/26.11.2015 în A.E.G.R.M. Pentru suma de 53.751 lei s-a emis 
procesul verbal de insolvabilitate nr. 11315/25.01.2017. Conform informaţiilor din Registrul contribuabililor inactivi 
sau reactivaţi, debitoarea este inactivă din data de 13.08.2016. Din analizele efectuate de către AJFP Timişoara, 
administratorul social al debitoarei dl. Zamfir I. I. nu deţine bunuri urmăribile şi nu realizează venituri. Luând în 
considerare aspectele anterior menționate, lichidatorul judiciar nu va formula cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social Zamfir I. I.. 
14. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul/lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvență și 
procedura de faliment a debitoare SC Vivianda Edil Construct SRL. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței și de procedura de faliment a debitoarei SC Vivianda Edil Construct SRL, avansate de către 
administratorul/lichidatorul judiciar, sunt în cuantum total de 146,17 lei. 
15. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea fi 
valorificateși nu sunt fonduri de distribuit în cadrul procedurii de faliment,  în conformitate cu prevederile art. 174 din 
Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii de faliment şi 
radierea debitorului din Registrul Comerțuluişi pe cale de consecinţă, descărcarea subscrisei, Consultant Insolvență 
SPRL, de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, 
asociaţi. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


