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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii simplificate de insolvență  

Nr.: 60 Data emiterii: 23.01.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4463/115/2017; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 
Roiescu Claudia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adres 
a: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 
12:30. 
3. Debitor: SC Boltavero  SRL, cod de identificare fiscală: 14855602; Sediul social: Bocşa, Al. Trandafirilor, bl. 2, sc. 
2, ap. 7, jud. Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/288/2002. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Boltavero SRL. 
5. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului: SC Boltavero  SRL, conform 
Sentinţei civile nr. 3/JS din data de 11.01.2018 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
nr. 4463/115/2017, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raportul cu propunere de închidere a 
procedurii simplificate de insolvență privind debitorul SC Boltavero SRL întocmit conform art. 174 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, astfel întocmit, în număr de 4 (patru) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raportul cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență privind debitorul SC Boltavero SRL 

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

Număr dosar 4463/115/2017 Tribunalul Caraş-Severin, 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 Boltavero SRL. 
I. Referitor la disp. art. 45, art. 71 și art. 99 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura Tribunalului 
Caraş-Severin, creditorul reclamant Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului SC Boltavero SRL, cu sediul în loc. Bocșa, Al. Trandafirilor, bl. 2, sc. 2, ap. 7, 
jud. Caraș-Severin. În motrivarea cererii introductive, reclamantul creditor a învederat faptul că debitoarea SC 
Boltavero SRL datorează suma de 55.528 lei, reprezentând obligații bugetare neachitate la termenul legal de scadență, 
din care suma de 33.248 lei reprezintă debite înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Conform 
Sentinţei civile nr. 3/JS/11.01.2018 comunicată în cadrul dosarului nr. 4463/115/2017, judecătorul-sindic a admis 
cererea introductivă formulată de către reclamantul D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraş-Severin, respectiv a 
dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Boltavero SRL. De asemenea, 
conform art. 45 lit. d), corelat cu art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a numit în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. 
Popescu G..  
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a 
efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 
- a comunicat debitorului SC Boltavero SRL la sediul din loc. Bocşa, Al. Trandafirilor, bl. 2, sc. 2, ap. 7, jud. Caraş-
Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39892287910 – plic returnat subscrisei, nefiind ridicat;  
- a comunicat debitorului SC Boltavero SRL la punctul de lucru situat în loc. Bocşa, str. Tata Oancea, nr. 4, jud. Caraş-
Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39891198342 – plic returnat subscrisei, nefiind ridicat;  
- a comunicat debitorului SC Boltavero SRL la punctul de lucru situat în loc. Bocşa, str. Sadovei, nr. 2C, jud. Caraş-
Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39891198332 – plic returnat subscrisei, nefiind ridicat;  
- a comunicat debitorului SC Boltavero SRL la punctul de lucru situat în loc. Bocşa, str. Republicii, nr. 103B, jud. 
Caraş-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39891198322 – plic returnat subscrisei, nefiind ridicat;  
- a comunicat debitorului SC Boltavero SRL la punctul de lucru situat în loc. Bocşa, str. Funicularului, nr. 65, jud. 
Caraş-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39891198312 – plic returnat subscrisei, nefiind ridicat;  
- a comunicat debitorului SC Boltavero SRL la punctul de lucru situat în loc. Bocşa, str. Sadovei, parcela nr. 10, jud. 
Caraş-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39891198362 – plic returnat subscrisei, nefiind ridicat;  
- a notificat asociații debitorului, Boltaşu V., privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva 
debitorului SC Boltavero SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. RN872041029RO – 
confirmarea de primire nefiind transmisă subscrisei;  
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- a notificat mandatarul asociatului unic al debitoarei Boltaşu V. dl. Toma B., la domiciliul acestuia, privind deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Boltavero SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39891198352 – plic returnat subscrisei;  
- a notificat următorii creditori bugetari cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin 
poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
Crt. Destinatar Adresa 

Nr. confirmare de primire 

1 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului Bucureşti, str. Căpitan Alexandru Şerbănescu, nr. 50 AR39892287850 

2 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-

Severin 
Reşiţa, str. Valea Domanului, nr. 2, jud. Caraş-

Severin 
AR39892287860 

3 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

din Caraş-Severin Reşiţa, str. Traian Lalescu, nr. 17, jud. Caraş-Severin 
AR39892287890 

4 
Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni 

Vamale Caraş-Severin Reşiţa, str. Paul Iorgovici, nr. 29, jud. Caraş-Severin 
AR39892287900 

5 Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin Reşiţa, str. Lalescu Traian, nr. 22, jud. Caraş-Severin AR39892287880 
6 Primăria Bocşa Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, jud. Caraş-Severin AR39891198372 
7 Primăria Reşiţa Reşiţa, str. 1 Decembrie 1918, jud. Caraş-Severin AR39892287870 

Subscrisa a solicitat Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din Judeţul Caraş-Severin – oraşul Bocşa, prin intermediul 
adresei nr. 219/16.02.2018, să comunice adresa de domiciliu/reşedinţă a administratorului Boltaşu V., prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire – AR39891198292;  
Subscrisa a solicitat Primăriei Bocşa, să comunice situația bunurilor impozabile cu care figurează debitorul, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire – AR39891198302.  
Confom Adresei nr. 2861/19.02.2018, Oraşul Bocşa Serviciul Impozite şi Taxe a comunicat subscrisei faptul că 
debitoarea SC Boltavero SRL nu figurează în evidenţele fiscale ca având în proprietate bunuri mobile sau imobile. De 
asemenea, SC Boltavero SRL nu a deţinut bunuri mobile sau imobile în proprietate nici în ultimii trei ani.  
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Boltavero SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3140/13.02.2018, precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din 
data de 14.02.2018 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
II. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Boltavero SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
AR39891198212 și a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 3409/16.02.2018. 
III. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului și 
administratorului special privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC Boltavero SRL, în data de 01.03.2018, 
potrivit disp. art. 101 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului, din loc. Bocşa, Al. 
Trandafirilor, bl. 2, sc. 2, ap. 7, jud. Caraş-Severin, însă niciun reprezentant al debitoarei SC Boltavero SRL nu s-a 
prezentat în vederea efectuării procedurii de inventariere. Lichidatorul judiciar a întocmit astfel procesul-verbal de 
inventariere nr. 264/01.03.2018. 
IV. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Evenimentul 
zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a 
debitorului SC Boltavero SRL, au formulat cereri de creanţe următorii creditori:  
- D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraş-Severin, creditor garantat, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de 
creanţe împotriva debitorului SC Boltavero SRL cu o creanţă în cuantum de 28.665,00 lei; 
- D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraş-Severin, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de 
creanţe împotriva debitorului SC Boltavero SRL cu o creanţă în cuantum de 29.919,00 lei; 
- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul 
preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Boltavero SRL cu o creanţă în cuantum de 1.032,78 lei; 
- Primăria Bocşa, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC 
Boltavero SRL cu o creanţă în cuantum de 21.000,00 lei; 
- Enel Energie SA, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC 
Boltavero SRL cu o creanţă în cuantum de 2.453,72 lei; 
Precizăm faptul că lichidatorul 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 Boltavero SRL, acesta fiind depus 
la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4701/05.03.2018.  
Urmare a identificării unei erori tehnice, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului preliminar rectificat al 
creanţelor împotriva averii debitorului SC Botavero SRL, tabelul fiind depus la dosarul cauzei şi publicat în Buletinul 
Procedurilor de insolvenţă SPRL nr. 4716/05.03.2018.   
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor depuse împotriva averii debitorului SC 
Boltavero SRL, raport ce a fost depus la dosarul cauzei, precum şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.  
nr. 4872/07.03.2018. 
V. Referitor la disp. art. 111, art. 112 din Legea nr. 85/2014. Potrivit art.111 din Legea 85/2014, împotriva tabelului 
preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. În conformitate cu dispozițiile art. 112 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a comunicat Onoratei Instanțe, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39889821302, tabelul definitiv de creanțe împotriva averii debitorului SC Boltavero SRL, tabel definitiv publicat în 
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Buletinul Procedurilor de Insolvență Nr. 6847/02.04.2018. Până în momentul actual, nici o parte nu a făcut contestație 
împotriva înscrierii creanțelor în tabelul definitiv împotriva debitorului Boltavero SRL. 
VI. Referitor la Adunarea Generală a Creditorilor SC Boltavero SRL. Prin notificarea de deschidere a procedurii 
simplificate a falimentului societății Boltavero SRL, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
3140/13.02.2018, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 15.03.2018 cu 
următoarea ordine de zi:  
(1). Prezentarea situației financiare a debitoarei SC Boltavero SRL  
(2). Confirmarea societății Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Boltavero SRL 
şi stabilirea retribuţiei lichidatorului judiciar.  
Pentru Adunarea Generală  a Creditorilor societății Boltavero SRL din data de 15.03.2018, nu s-a comunicat nici un 
punct de vedere din partea creditorilor. 
La termenul de judecată din 15.03.2018, judecătorul sindic a încuviințat cererea de amânare formulată de reprezentantul 
lichidatorului judiciar în vederea desfăşurării adunării creditorilor, desemnarea comitetului creditorilor şi întocmirea 
tabelului definitiv al creanţelor. 
Astfel, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor formată din D.G.R.F.P. Timişoara prin  
A.J.F.P. Caraş-Severin, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, Primăria Bocşa și Enel 
Energie SA pentru data de 10.05.2018 ora 14ºº, cu următoarea ordine de zi:  
1. Alegerea Comitetului Creditorilor a SC Boltavero SRL, format 3(trei) membrii, după cum urmează: D.G.R.F.P. 
Timişoara prin  A.J.F.P. Caraş-Severin, Primăria Bocşa și Enel Energie SA. 
2. Propunerea creditorului bugetar D.G.R.F.P. Timişoara prin  A.J.F.P. Caraş-Severin în calitate de Președinte al 
Comitetului Creditorilor societății Boltavero SRL. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
8999/04.05.2018. Pentru ordinea de zi din data și ora stabilită potrivit convocatorului, D.G.R.F.P. Timişoara prin  
A.J.F.P. Caraş-Severin a transmis prin fax, la data de 09.05.2018, adresă prin și-a exprimat punctul de vedere. Fiind 
întrunită majoritatea necesară, s-au luat următoarele hotărâri:  
- Cu o majoritate de 69,42% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor a aprobat alegerea Comitetului Creditorilor a SC Boltavero 
SRL, format 3(trei) membrii, după cum urmează: D.G.R.F.P. Timişoara prin  A.J.F.P. Caraş-Severin, Primăria Bocşa și 
Enel Energie SA. 
- Cu o majoritate de 69,42% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Creditorilor aprobă propunerea creditorului bugetar D.G.R.F.P. Timişoara 
prin  A.J.F.P. Caraş-Severin în calitate de Președinte al Comitetului Creditorilor societății Boltavero SRL. 
Lichidatorul judiciar a încheiat Proces-verbal nr. 540/10.05.2018 a Adunării Generale a Creditorilor, acesta fiind 
publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 9537/11.05.2018 și depus la dosarul cauzei. 
VII. Referitor la atragerea răspunderii pentru intrarea în stare de insolvență 
În Raportul privind cauzele întocmit de lichidatorul judiciar și depus la dosar, se precizau următoarele: „[…] 
administratorul debitoarei dl. Boltaşu V. prejudiciază creditorul bugetar DGRFP Timişoara prin AJFP Caraş-Severin, 
prin faptul că nu colaborează cu lichidatorul judiciar în vederea valorificării eventualelor active care ar putea exista în 
patrimoniul debitorului SC Boltavero SRL şi îndestulării creditorului bugetar; administratorul social Boltaşu V., a 
manifestat pasivitate în achitarea datoriilor fiscale a persoanei juridice; însuşi faptul nedepunerii de către debitor a 
actelor contabile, conform art. 82 din Legea nr. 85/2014, crează o prezumţie relativă a neţinerii contabilităţii în 
conformitate cu legea şi a legăturii de cauzalitate dintre această faptă şi ajungerea societăţii în încetare de plăţi”.  
În urma notificărilor privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului societății Boltavero SRL trimise de către 
lichidatorul judiciar, dl. Boltaşu V. a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar prin scrisoare trimisă prin poștă. 
Din scrisoarea d-nului Boltașu, respectiv conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-A, Nr. 
3613/26.IX.2011, reiese că persoana care deține controlul activității debitorului Boltavero SRL este mandatarul Toma 
B., conform procurii nr. 2432/27.11.2007. Potrivit celor transmise de către d-nul Boltașu V., mandatarul Toma B. este 
persoana responsabilă pentru intrarea în stare de insolvență a societății Boltavero SRL.  
Potrivit Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de Insolvenţă a SC Boltavero SRL, 
lichidatorul judiciar a stabilit că  
„La data de 31.12.2012, debitoarea înregistrează capitaluri proprii negative în valoare de -156.002 lei (cu aprox. 18,17% 
diminuate în raport cu anul 2015), ca rezultat al înregistrării unei pierderi financiare la nivelul anului 2012 de 23.991 lei 
(pierdere cauzată de înregistrarea în cursul anului 2012 a unor cheltuieli în sumă de 44.569 lei).” 
Analizând declaraţia de creanţă formulată de către creditorul SC Enel Energie SA se observă că această creanţă 
reprezintă contravaloarea energiei electrice consumată de către debitoare în perioada 13.08.2015 – 24.08.2016, la adresa 
debitoarei indicată pe facturi, la această adresă fiind indicat și domiciliul mandatarului Toma B..  
Astfel, debitoarea SC Boltavero SRL a desfăşurat activităţi de producţie în perioada 13.08.2015 – 24.08.2016, în 
interesul personal al mandatarului Toma B., care a  îndatorat debitoarea cu 2.453,72 lei, fără să înregistreze vreun venit 
ca urmare a acestor activităţi. 
Conform datelor financiar – contabile întocmite la data de 31.12.2012 și publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor 
Publice, debitorul figura cu active imobilizate în valoare de 4.951 lei, stocuri în valoare de 28.104 lei și disponibilități 
bănești în valoare de 274 lei. Deși în prezent debitorul nu figurează cu bunuri impozabile, având în vedere faptul că 
administratorul social nu a predat subscrisei documentele contabile prevăzute de disp. art. 67 și art. 82 din Legea nr. 
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85/2014, astfel că lichidatorul judiciar este în imposibilitatea de a identifica dacă societatea a deținut în proprietate 
bunuri, în perioada suspectă înainte de deschiderea procedurii de insolvență.  
Luând în considerare cele menționate anterior, lichidatorul judiciar a formulat cerere de antrenare a răspunderii 
organelor de conducere ale debitorului SC Boltavero SRL – administratorul social Boltașu V. și mandatarul Toma B. 
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 4463/115/2017/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 
11.10.2018. 
La termenul de judecată din data de 11.10.2018, prin Sentința civilă nr. 295/JS pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin 
în dosarul nr. 4463/115/2017/a1, a fost admisă acțiunea în răspundere patrimonială formulată de lichidatorul judiciar, 
respectiv s-a dispus atragerea în solidat a răspunderii parimoniale a pârâților Boltașu V. și Toma B. pentru suma de 
80.070,50 lei. 
La data de 14.11.2018 pârâtul Boltașu V. a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 295/JS din 11.10.2018, prin care 
a solicitat: 
- În principal, în sensul respingerii în totalitae a cererii de chemare în judecată; 
- În secundar, în sensul respingerii față de acesta a cererii de chemare în judecată; 
- În terțiar, admiterea cererii până la concurența sumei de 33.329 lei reprezentând active imobilizate, stocuri și 
disponibilități bănești. 
Astfel, lichidatorul judiciar a formulat și a depus la Curtea de Apel Timișoara, în data de 08.01.2019 întâmpinarea prin 
care a solicitat respingrea apelului formulat e dl. Boltașu V. ca fiind neîntemeiat. 
La termenul de judecată din data de 16.01.2019, prin Hotărârea nr. 54/16.01.2019 a fost admis apelul formulat de 
apelantul-pârât Boltaşu V. în contradictoriu cu intimata-reclamantă Consultant Insolvenţă S.P.R.L. în calitate de 
lichidator judiciar. al debitoarei S.C. Boltavero S.R.L. împotriva Sentinţei civile nr. 295/JS/11.10.2018 pronunțată de 
Tribunalul Caraş-Severin, respectiv a fost schimbată în parte sentinţa apelată în sensul că a fost admis în parte acţiunea 
formulată de intimata-reclamantă şi a fost dispusă atragerea răspunderii pârâtului Toma B. pentru suma de 80.070,50 
lei, respingând acţiunea formulată în contradictoriu cu apelantul-pârât Boltaşu V., menținând în rest dispoziţiile 
sentinţei apelate. 
Lichidatorul judiciar va proceda la comunicarea Hotărârii nr. 54/16.01.2019 pronunțată în cadrul dosarului nr. 
4463/115/2017/a1, către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în vederea punerii în executare a 
acesteia. 
VIII. 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 
Boltavero SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17721/24.09.2018. Până în prezent nu s-au 
formulat contestații împotriva acestui raport.  
IX. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 275,28 lei. 
X. Solicitări adresate judecătorului – sindic. Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea 
fi valorificate, iar potrivit art. 173, sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul 
judecătoresc în temeiul tabelului definitiv consolidat de creanțe, în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, solicităm respectuos închiderea procedurii de faliment a debitorului SC Boltavero SRL, radierea 
debitorului din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, descărcarea lichidatorului judiciar de orice 
îndatoriri și responsabilități cu privire la debitorul SC Boltavero SRL și creditori, respectiv plata onorariului 
lichidatorului judiciar în cuantum de 4.000 lei + TVA și a sumelor avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor de procedură în cuantum de 275,28 lei. 
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