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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1117 Din data de 27.09.2019 
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. 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. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tool SRL. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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 Lummy Star Tools SRL, 
conform Sentinței civile nr. 315/JS din 25.10.2018 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 de faliment, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, 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 
Lichidator 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 de faliment 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. 8719/03.05.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Raport-de-activitate-SC-
Lummy-Star-Tools-SRL-termen-09.05.2019.pdf. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport. 
2. Referitor la disp. art. 155 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
procedat la depunerea la Registratura Tribunalului Caraș-Severin a Raportului de evaluare pentru bunurile aflate în 
proprietatea SC Lummy Star Tools SRL nr. AR 7865/24.06.2019, întocmit de SC Evaluar SRL prin expert evaluator 
ANEVAR Cândea M. G.. 
Anunțul privind depunerea Raportului de evaluare pentru bunurile aflate în proprietatea SC Lummy Star Tools SRL nr. 
AR 7865/24.06.2019 la registratura tribunalului a fost publicat în BPI nr. 12641/25.06.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Anunt-privind-depunerea-
raportului-de-evaluare-bunuri-din-averea-SC-Lummy-Star-Tools-SRL.pdf  
Conform Raportului de evaluare pentru bunurile aflate în proprietatea SC Lummy Star Tools SRL nr. AR 
7865/24.06.2019, valoarea de piață a bunurilor este: 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunurilor U.M. Cantități Valoare de piață 
unitară (lei) 

Valoare de piață 
totală (lei) 

1 Burlan emailat buc 10 10,00 100,00 
2 Cot emailat buc 19 9,00 171,00 
3 Plasa fibra 50m buc 5 50,00 250,00 
4 Sarma 2m buc 121,6 3,75 456,00 
5 Burlan Tn buc 2 5,50 11,00 
6 Mistrie maner cauciuc buc 20 4,50 90,00 
7 Furtun 3/4 buc 100 1,75 175,00 
8 Variator tens. buc 9 7,50 67,50 
9 Cuple buc 11 3,00 33,00 

10 Intrerupător buc 9 4,00 36,00 
11 Racord flexibil 1/2 buc 168 3,50 588,00 
12 Silicon  buc 74 4,50 333,00 
13 Boiler inox buc 1 1.900,00 1.900,00 
14 Chioșc aluminiu/termopan buc 1 7.000,00 7.000,00 

Total 11.211 lei 

3. Referitor la disp. art. 156 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 156 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul 
judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tool SRL în în data de 
30.07.2019, la ora 11:00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului de evaluare pentru bunurile aflate în proprietatea SC Lummy Star Tools SRL nr. AR 
7865/24.06.2019. 
(2). Aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunurile aflate în patrimoniul debitoarei SC 
Lummy Star Tools SRL, propus de către lichidatorul judiciar.” 
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 30.07.2019 a fost publicat în BPI nr. 14332/22.07.2019 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Convocare-
SC-Lummy-Star-Tools-SRL-pentru-data-de-30.07.2019.pdf  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data de 30.07.2019 a comunicat 
punct de vedere prin poșta electronică, cu nr. 3199/23.07.2019, creditorul D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Caraș-
Severin – creditor bugetar ce deține un procent de 84,335% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat 
de creanțe întocmit împotriva debitorului SC Lummy Star Tools SRL. 
Conform Procesului – verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 794/30.07.2019, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Lummy Star Tools SRL, convocată de către lichidatorul judiciar, în data de 30.07.2019, a hotărât 
următoarele: 
1. Cu un procent de 84,335% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL, 
a luat act de Raportul de evaluare pentru bunurile aflate în proprietatea SC Lummy Star Tools SRL nr. AR 
7865/24.06.2019. 
2. Cu un procent de 84,335% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 
sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL, 
a aprobat regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunurile aflate în patrimoniul debitoarei SC Lummy Star 
Tools SRL, propus de către lichidatorul judiciar. 
Procesul – verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 794/30.07.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 14802/31.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2018/06/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-din-data-de-
30.07.2019.pdf  
4. Referitor la valorificarea bunurilor din averea debitoarei. În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 30.07.2019 și regulamentul de vânzare prin licitație publică aprobat, lichidatorului judiciar a 
procedat la expunerea pe piață a bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star Tools, organizând următoarele licitații 
publice: 
1. Licitația publică organizată în data de 09.08.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 
www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019; 
• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Caransebeș. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit Procesul-
verbal de licitaţie nr. 834/09.08.2019.  
2. Licitația publică organizată în data de 16.08.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 
www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019; 
• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Caransebeș. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit Procesul-
verbal de licitaţie nr. 848/16.08.2019.  
3. Licitația publică organizată în data de 06.09.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 
www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019; 
• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Caransebeș. 
La licitația publică din data de 06.09.2019 s-a înscris ofertantul - persoana fizică Hurduzeu L., care a depus oferta de 
cumpărare nr. 1 din data de 06.09.2019, respectiv a achiziționat caietul de sarcini în sumă 50 lei (fără TVA), respectiv 
59,50 lei, sumă depusă în contul unic de insolvență al debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, respectiv a achitat 
garanția de participare la licitație în sumă de 833 lei, conform chitanței de depunere numerar din 06.09.2019, pentru 
bunul mobil: Chioșc aluminiu/termopan – 1 buc, la prețul de 7.000 lei fără TVA, respectiv 8.330 lei cu TVA inclus. 
Conform Procesului de licitație publică nr. 880/06.09.2019 și a Actului de adjudecare nr. 955/13.09.2019, persoana 
fizică Hurduzeu L. a adjudecat bunul mobil din averea debitoarei SC Lummy Star Tools SRL - Chioșc 
aluminiu/termopan – 1 buc, la prețul de 7.000 lei fără TVA, respectiv 8.330 lei cu TVA inclus.  
4. Licitația publică organizată în data de 13.09.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 
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• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 
www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019; 
• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Caransebeș. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit Procesul-
verbal de licitaţie nr. 954/13.09.2019.  
5. Licitația publică organizată în data de 20.09.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 
www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019; 
• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Caransebeș. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit Procesul-
verbal de licitaţie nr. 993/20.09.2019.  
6. Licitația publică organizată în data de 04.10.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  
Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare:  
• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 
• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.imediat.ro; 
www.lajumatate.ro; www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro; www.okazii.ro; 
• în cotidianul Evenimentul Zilei din 02.08.2019; 
• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Caransebeș.  
Până la data întocmirii prezentului raport, nu s-a înscris niciun ofertant în vederea participării la licitația publică din data 
de 02.08.2019. 
Lichidatorul judicar va continua expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star 
Tools la prețul de 90% din prețul de evaluare, prin organizarea setului de 5 licitații publice la acest preț, în conformitate 
cu regulamentul de vânzare prin licitație publică aprobat de adunarea creditorilor. 
5. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul/lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de procedura de faliment, avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar, sunt în 
cuantum de 678,33 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor Nr. factură Data factură 

Suma (lei) 
inclusiv TVA Descriere 

1 
C.N. Poșta Română SA DIV00024302 11.05.2018 

               
51.10 lei  

transmitere notificări către creditori privind 
deschiderea procedurii generale de insolvență 

2 
SC Olimpiq Media SRL PBL 3179 14.05.2018 

               
44.32 lei  

anunț publicare notificare deschidere procedura 
generală de insolvență 

3 
C.N. Poșta Română SA DIV00028164 04.06.2018 

                 
7.80 lei  

Transmitere notificari deschiderea procedurii 
generale 

4 
C.N. Poșta Română SA DIV00028635 06.06.2018 

                 
7.30 lei  

Transmitere notificari deschiderea procedurii 
generale 

5 
C.N. Poșta Română SA DIV00028636 06.06.2018 

                 
9.40 lei  

Transmitere notificari deschiderea procedurii 
generale 

6 
C.N. Poșta Română SA DIV00029385 11.06.2018 

                 
9.40 lei  

transmitere documente Tribunalul Caraș-Severin 

7 
C.N. Poșta Română SA DIV00048615 04.10.2018 

                 
7.80 lei  

transmitere documente Tribunalul Caraș-Severin 

8 
SC Olimpiq Media SRL PBL 6934 02.11.2018 

               
37.98 lei  

anunț publicare notificare deschidere procedura 
de faliment 

9 
C.N. Poșta Română SA DIV00054204 05.11.2018 

               
29.20 lei  

transmitere notificări către creditori privind 
deschiderea procedurii de faliment 

10 
SC Olimpiq Media SRL PBL 8171 28.12.2018 

               
62.97 lei  

anunț angajare expert evaluator 

11 
SC Olimpiq Media SRL PBL 12782 02.08.2019 

               
60.98 lei  

publicare anunț de licitație publică 

12 
SC OMV Petrom Marketing 

SRL 
0494-00447 10.09.2019 

             
200.04 lei  

alimentare combustibil 

13 
SC Mol Romania Petroleum 

Products SRL 
171 19.09.2019 

             
150.04 lei  

alimentare combustibil 

  
Total cheltuieli de procedură 

             
678.33 lei  

  

6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii faliment a debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, evaluarea și valorificarea bunurilor din averea debitoarei, 
analiza detaliată a documentelor financiar-contabile predate până în prezent, respectiv în cazul identificării acelor 
aspecte care atrag incidența disp. art. 169 Legea nr. 85/2014, va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului special Ghimboasă I. A.. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL.  


