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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1219 din data de 03.10.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1057/115/2018; Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: 
Claudia Roiescu 
2. Arhiva/registratura instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin, Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30-12:30.  
3.1. Debitor: SC Lummy Star Tools SRL, cod de identificare fiscală: 16959413; Sediul social: Caransebeș, Aleea 
Alunișului, bl.2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/921/2004. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tool SRL. 
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 Lummy Star Tools 
SRL, conform Sentinței comerciale nr.134/JS din 26.04.2018 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a 
Civilă, în dosarul nr. 1057/115/2018, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura generală de insolvență, conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura generală de 

insolvență, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL 

Număr dosar 1057/115/2018 Tribunalul Timiș, Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Claudia 
Roiescu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Lummy Star Tools SRL. 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Lummy Star Tools SRL a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 16690/10.09.2018 și afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul:http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Raport-de-
activitate-13.09.2018-SC-Lummy-Star-Tools-SRL.pdf. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui 
raport.  
2. 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. Din Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la 
insolvența debitorului SC Lummy Star Tools SRL se rețin următoarele aspecte: 
- Administratorul social al debitoarei SC Lummy Star Tools SRL Ghimboasa I. A. a comunicat administratorului 
judiciar doar următoarele documente financiar-contabile: balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2013 și situațiile 
financiare anuale pentru anul 2013. 
- Debitoarea prin administrator social nu a depus situațiile financiare precum și declarațiile fiscale aferente perioadei 
2013-2018, administratorul statutar al debitoarei Ghimboasa I. A. fiind responsabil de ținerea evidenței contabile în 
conformitate cu legea. 
- Debitoarea nu are o structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității. 
- Administratorul social nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar de a preda toate documentele financiar-
contabile aferente activității economice desfășurate de debitoare. 
- Principalele cauze financiare și de ordin organizatoric care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Lummy Star Tools SRL identificate de către administratorul judiciar: manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor, 
respectiv incapacitatea de plată a acestora – la data de 26.04.2018, debitoarea înregistrând datorii la bugetul statului 
neachitate în valoare de 66.401 lei; neținerea contabilității în conformitate cu reglementările legale în vigoare, respectiv 
nedepunerea declarațiilor fiscale - ultima declarație fiscală a fost depusă în data de 04.03.2013; incapacitatea de 
încasare a creanțelor de la clienți; lipsa unor obiective clare în dezvoltarea viitoare a activităţii sau neînţelegerea 
acestora de către administrator. 
3. 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.  
4. Referitor la disp. art. 47, art. 97 alin. (5) și urm. din Legea nr. 85/2014. Conform dispoziţiilor art. 97 alin. (5) din 
Legea nr. 85/2014: „(5) În cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în faliment, 
acesta va publica un anunţ referitor la raport în BPI, cu indicarea datei primei adunări a creditorilor, sau va convoca 
adunarea creditorilor, dacă raportul va fi depus după data primei adunări. La această adunare va supune votului adunării 
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creditorilor propunerea de intrare în faliment”, administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor, în data de 26.09.2018, la ora 13:00, la sediul din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„1. Prezentarea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului întocmit în 
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu propunere de intrare în procedura de faliment a debitoarei SC Lummy 
Star Tools SRL. 
2. Aprobarea propunerii administratorului judiciar de intrare în procedura de faliment a debitoarei SC Lummy Star 
Tools SRL.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 17070/14.09.2018 și a fost afișat pe site-ul 
administratorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro, la link-ul http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2018/06/convocator-SC-Lummy-Star-Tools-SRL.pdf.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL au comunicat puncte de vedere 
următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timişoara - A.J.F.P. Caraș-Severin – creditor ce deține un procent de 50,47% (33,921% - creanțe 
garantate, respectiv 50.467% - creanțe bugetare), din totalul creanțelor înscrise în tabelul de creanțe, respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a transmis punctul 
de vedere nr. 5081/24.09.2018, prin fax, în data de 25.09.2018. 
Conform Procesului-verbal nr. 1125/26.09.2018, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools 
SRL din data de 26.09.2018 a hotărât: 
Cu un procent de 50,47% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitoarei SC Lummy Star Tools SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Raportul asupra cauzelor 
și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului întocmit în temeiul art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, 
cu propunere de intrare în procedura de faliment a debitoarei. 
Cu un procent de 50,47% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitoarei SC Lummy Star Tools SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat 
respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat propunerea administratorului 
judiciar de intrare în procedura de faliment a debitoarei SC Lummy Star Tools SRL. 
Procesul-verbal nr. 1125/26.09.2018 a fost afișat depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 18049/27.09.2018 și publicat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Proces-verbal-al-AGC-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-din-26.09.2018.pdf.  
5. 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 

Total Cheltuieli 129,32 lei  

6. Solicitări adresate judecătorului – sindic. Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
26.09.2018, solicităm, în mod respectuos, intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, în 
temeiul disp. art. 145 pct. (1) și lit. D, raportat la disp. art. 97 alin. (4) și (5) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL.  


