
 
                      

 

                            

 

 

str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

Dosar nr.  1057/115/2018  

Termen     13.09.2018 

 
 
               CĂTRE, 

           TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN 
                                              Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

 

Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL cu sediul procesual ales în localitatea 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 
31215824, înregistrat în RFO II sub nr. 0649, reprezentată prin asociat 
coordonator ec. Popescu George, în calitate de administrator judiciar al SC LUMMY 
STAR TOOLS SRL SRL - în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu 
sediul în Caransebeș, Aleea Alunișului, bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin, 
având CUI 16959413, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J11/921/2004, 
desemnat prin Sentința civilă nr. 134/JS din data de 26.04.2018, pronunţată în 
dosarul nr. 1057/115/2018 de către Tribunalul Caraș-Severin, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, Secţia a II - a Civilă,  în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, formulăm prezentul 
 
 

Raport 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 LUMMY STAR TOOLS SRL 
 
 

1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) și art. 99 din Legea 85/2014  

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, creditorul D.G.R.F.P. 
Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin a 
solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei SC Lummy Star 
Tools SRL. În susținerea cererii, creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin a arătat că debitoarea SC Lummy 
Star Tools are obligații bugetare neachitate la termenul legal de scadență, respectiv 
debite înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în cuantum total de 
66.401 lei. 

Societatea a încetat plățile pe o perioadă mai mare de 60 zile, ultima plată în 
sumă de 500 lei fiind făcută conform chitanței nr. I/0000032210 în data de 
21.08.2015, reprezentând venituri din amenzi. 
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Potrivit aplicației informatice „Clienți-Bănci” editată la data de 12.02.2018, 
debitoarea figureză cu conturi deschise la OTP Bank România.  

Prin Procesul-verbal nr. 9900/05.11.2013 a fost înființat sechestrul 
asigurător/executoriu asupra bunurilor mobile din averea debitoarei, respectiv 
chioșc aluminiu și geamuri de sticlă în suprafață de 35 mp. 

 
Tribunalul Caraș-Severin a soluționat cererea de deschidere a procedurii 

formulată de către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, prin 
Sentința civilă nr. 134/JS din data de 26.04.2018, pronunțată în dosarul nr. 
1057/115/2018 și a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva 
debitoarei SC Lummy Star Tools SRL cu sediul în Caransebeș, Aleea Alunișului, bl. 

2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin, CUI 16959413, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J11/921/2004. 

De asemenea, conform art. art. 73 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 
George.  

Astfel, în temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării de deschidere a 
procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Lummy Star Tools SRL către 
debitor, la sediul social din Caransebeș, str. Aleea Alunișului, bl. 2, et. 1, sc. B, ap. 
6, jud. Caraș-Severin, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
AR39888981451 – plic returnat neridicat. (Anexa 1) 

În ceea ce priveşte notificarea asociatului unic, administratorul judiciar a 
comunicat notificarea către Ghimboasa I. A., pe adresa de email (indicata de acesta 
prin SMS) precum și la domiciliul acestuia, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire AR39888981441 – plic returnat neridicat. (Anexa 2) 

Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență a fost 
publicată în BPI nr. 9605/14.05.2018. (Anexa 3) 

De asemenea, în temeiul art. 99 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 AR39888981501 (Anexa 
4) 

 În vederea informării creditorilor cu privire la deschiderea procedurii 
insolvenţei asupra debitorului, anunţul de deschidere a procedurii generale de 
insolvenţă s-a transmis spre a fi publicat în ziarul de circulaţie naţională 
“Evenimentul zilei” din data de 14.05.2018 (Anexa 5) 

Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Municipiului Caransebeș, 
informații privind situația bunurilor mobile și imobile din patrimoniul debitoarei, 
înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul notificarii comunicată cu 
AR339888981471. (Anexa 6) 

Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva 
debitorului SC Lummy Star Tools SRL a fost comunicată următorilor creditori: 

• Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale – confirmare de 
primire nr. AR39888981481; 

• Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – confirmare de 
primire nr. AR39888981461. (Anexa 7) 
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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. 11509/07.06.2018. (Anexa 8) 

3. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 

 În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la 
insolvenţa debitorului SC Lummy Star Tools SRL. Acest raport a fost depus la 
dosarul cauzei. 

Anunțul privind Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la 
apariția stării de insolvență a debitorului SC Lummy Star Tools SRL a fost publicat 
în Buletinul Procedurilor de insolvență 11435/06.06.2018. (Anexa 9) 

 
4. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 

Administratorul judiciar a procedat la notificarea debitorului și 
administratorului special privind efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC 
Lummy Star Tools SRL, în data de 08.06.2018, potrivit disp. art. 101 din Legea 
85/2014. 

Astfel, inventarierea bunurilor a fost efectuată în data de 08.06.2018, 
reprezentantul debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, administrator Ghimboașă I. 
A, fiind absent, lipsa acestuia consemnandu-se in procesul verbal de inventariere. 

Administratorul judiciar a întocmit astfel procesul-verbal de inventariere nr. 
703/08.06.2018. 

Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 703/08.06.2018, în 
patrimoniul debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, au fost identificate următoarele 
bunuri: 

− Chioșc, situat în Caransebeș, str. Dalmei; 
− Autovehicul marca DAEWO MATIZ, capacitate 796.00 cmc, serie sasiu 

UU6MF48417D103200. 
 
5. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014 
 
În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul România Liberă şi în 

Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă a debitorului SC Lummy Star Tools SRL, au formulat cereri 
de creanţe următorii creditori:  

- D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, creditor bugetar, 
solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC 
Lummy Star Tools SRL cu o creanţă în cuantum de 67.095,00 lei, din care 
26.970,00 lei creantă garantată, conform Proces verbal de sechestru pentru bunuri 
mobile nr. 9900/05.11.2013, atașat declarației de creantă. În conformitate cu 
dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 85/2014, această creanţe a fost admisă fără a fi 
supusă procedurii de verificare. 

- Municipiul Caransebeș, creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul 
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preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Lummy Star Tools SRL cu o creanţă 
în cuantum de 7.479,00 lei, reprezentând impozit cladire – 5.418,00 lei, impozit 
auto sub 12tone – 561,00 lei și amenzi organe locale – 1.500,00 lei. În conformitate 
cu dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 85/2014, această creanţe a fost admisă fără a 
fi supusă procedurii de verificare. 

- TBI Leasing IFN SA, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul de 
creanțe întocmit împotriva debitorului SC Lummy Star Tools SRL cu suma de 
4.933,98 lei, reprezentând debit neachitat în baza contractului de leasing financiar 
nr. 12213 din data de 20.03.2007, ce a avut ca obiect finanţarea în sistem de 
leasing a bunului mobil – Autoturism marca DAEWOO, model Matiz Euro 4 E, 
culoare verde, identificat cu serie sasiu UU6MF48417D103200, serie motor 
412317K81. În urma verificării declaraţiei de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat că aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul 
Caraş-Severin, în data de 11.06.2018, respectiv creditorul a achitat taxa de timbru 
judiciar. 
 

Precizăm faptul că administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a 
conformat dispozițiilor art. 106 alin. (1) și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 și a 
întocmit Raportul de verificare a creanțelor declarate împotriva averii debitorului SC 
Lummy Star Tools, acesta fiind depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 11808/12.06.2018. (Anexa 10) 

Conform disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar a 
întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului SC Lummy Star 
Tools SRL, tabel depus la dosarul cauzei. Tabelul preliminar al creanțelor a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11788/12.06.2018 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2018/06/tabel-preliminar-SC-Lummy-Star-Tools-SRL.pdf. (Anexa 
11)  

Tabelul sus-menționat cuprinde creditorii:  

- D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, înscrisă cu suma de 
67.095,00 lei; 

- Municipiul Caransebeș, înscrisă cu suma de 7.479,00 lei; 

- TBI Leasing IFN SA, înscris cu suma de 4.933,98 lei. 

Împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat  contestații. 

 

6. Referitor la disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014 
 
Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 și a Sentinta civila nr. 

134/JS / 26.04.2018, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL pentru data de 
09.07.2018, ora 1400, la sediul subscrisei, având ca ordine de zi: 

,, (1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Lummy Star Tools SRL, 
(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools  SRL, (3). 
Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools  
SRL, (4). Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 

desemnat de către judecătorul sindic prin Sentința civilă nr. 134/JS din data de 



 

 

 
5 

 

  

26.04.2018, (5). Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL.” 
 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în cadrul 
Notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență, în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 9605/14.05.2018.  

La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools 
SRL nu s-au prezentat și nu au comunicat punct de vedere niciun creditor. 

Administratorul judiciar constată faptul că Adunarea 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, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege. 

Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent 
niciun creditor, și nefiind comunicat niciun punct de vedere, administratorul 
judiciar constată că se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 

 Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor, cu nr. 879/09.07.2018 
a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 13920/12.07.2018. (Anexa 12) 

 

7. 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 Lummy Star Tools SRL. Acest tabel a fost depus la 
dosarul cauzei, a fost afișat pe site-ul subscrisei, www.consultant-insolventa.ro, la 
link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/tabel-definitiv-
SC-Lummy-Star-Tools-SRL.pdf, respectiv a fost publicat în BPI nr. 
15009/03.08.2018. (Anexa 13) 

8. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar 

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către 
administratorul judiciar, sunt în cuantum de 129,32 lei, astfel:  
Nr. 
Crt. Denumire furnizor Factura 

Suma 
(lei) Observaţii 

1 C.N. Poşta Română S.A. DIV00024302/11.05.2018 51,10 

Transmitere notificari 
deschiderea 

procedurii generale 

2 SC Olimpiq Media SRL Factura 3179/14.05.2018 44,32 Anunt ziar -Adevarul 

3 

C.N. Poşta Română S.A. DIV00028164/04.06.2018 

7,80 

Transmitere notificari 
deschiderea 

procedurii generale 

4 

C.N. Poşta Română S.A. DIV00028635/06.06.2018 

7,30 

Transmitere notificari 
deschiderea 

procedurii generale 

5 

C.N. Poşta Română S.A. DIV00028636/06.06.2018 

9,40 

Transmitere notificari 
deschiderea 

procedurii generale 

6 C.N. Poşta Română S.A. DIV00029385/11.06.2018 9,40 

Corespondenta 
Tribunalul Caras-
Severin 
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TOTAL CHELTUIELI 
129,32 

lei  

 
 

9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
 
Având în vedere următoarele considerente: 
− Deși debitorul şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a 

propune un plan de reorganizare în vederea reorganizării activităţii societăţii 
potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura 
insolvenţei; 

− debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente anului 
2013-2017. 

− din analiza preliminară a activității debitoarei aferenta ultimilor ani de activitate 
reiese că aceasta NU ARE O STRUCTURĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ CARE 
SĂ-I PERMITĂ CONTINUAREA ACTIVITĂȚII. 

− debitorul SC Lummy Star Tools SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 
38 alin. (2) lit. c) pct. 2) și d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 

• actele constitutive și contabile nu au fost puse la dispoziţia 
administratorului judiciar, deși acesta a notificat organele de 
conducere ale societății,  

• societatea Lummy Star Tools SRL a fost dizolvată în temeiul art. 237 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990: „(1) La cererea oricărei 
persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în 
cazurile în care: [...] b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de 
la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale sau 
alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului 
comerţului; [...], conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, 
partea a IV, nr. 291/16.01.2015, 
 

vă solicităm, în mod respectuos, APROBAREA concluziilor prezentului raport şi 
INTRAREA ÎN PROCEDURA DE FALIMENT a debitoarei SC Lummy Star Tools 
SRL, în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) pct. 2) și d) din Legea nr. 85/2014. 

 

 
Administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 
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Dosar:      1057/115/2018                     
Termen:   13.09.2018 
 
 

OPIS 
 
 
Documentele depuse de către administratorul judiciar la dosarul nr. 
1057/115/2018, privind debitorul SC Lummy Star Tools SRL - în insolvență, in 
insolvency, en procedure collective, cu  sediul social în Caransebeș, Aleea Alunișului, 
bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin, numărul de ordine în registrul comerţului 
J11/921/2004, având CUI 16959413. 
 

Anexa 1 – Confirmare de primire nr. AR39888981451; 

Anexa 2 – Confirmare de primire nr. AR39888981441; 

Anexa 3 – Extras BPI nr. 9605/14.05.2018;  

Anexa 4 – Confirmare de primire nr. AR39888981501; 

Anexa 5 – Extras evenimentul zilei din data de 14.05.2018; 

Anexa 6 – Confirmare de primire nr. AR339888981471; 

Anexa 7 – Dovezi de notificare creditori; 

Anexa 8 – Extras BPI nr. 11509/07.06.2018; 

Anexa 9 – Extras BPI nr. 11435/06.06.2018; 

Anexa 10 – Extras BPI nr. 11808/12.06.2018; 

Anexa 11 – Extras BPI nr. 11788/12.06.2018; 

Anexa 12 – Extras BPI nr. 13920/12.07.2018;  

Anexa 13 – Extras BPI nr. 15009/03.08.2018;  

 
 
 
 
 
 
 
 

Administratorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 

 


