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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 453 Din data de 17.04.2019 
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 consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tool 
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 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 cu privire 
la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data de 24.04.2019, în 
anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor 

debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data de 24.04.2019 

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. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului este: 
(1).  Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1).  Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, conform ofertelor anexate: 
În vederea evaluării bunurilor mobile identificate în patrimoniul debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, lichidatorul 
judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse 
aprobării Adunării Generale a Creditorilor. Anunţul privind selecţia de oferte în vederea angajării unui expert evaluator 
membru ANEVAR pentru evaluarea bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei a fost publicat în ziarul 
Evenimentul zilei la data de 28.12.2018. 
Până la data Adunări Generale a Creditorilor convocată în data de 06.03.2019, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul 
lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
I. Oferta exepertului evaluator Tărăsescu I. P. O., se oferă să presteze servicii de evaluare a bunurilor mobile aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Lummy Star Tools SRL pentru suma de 550,00 lei, fără TVA, sumă plătibilă după recepţia 
serviciilor de evluare fără obiecțiuni și predarea lucrării în format letric. Expertul evaluator Tărăsescu I. P. O. se 
angajează ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării inspecţiei bunurilor şi primirea tuturor documentelor 
necesare misiunii de evaluare, să presteze serviciile de evaluare.  
II. Oferta membrului corporativ ANEVAR MLM Consulting SRL prin expert evaluator Cojocaru M., se oferă să 
presteze servicii de evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Lummy Star Tools SRL pentru suma 
de 1.500,00 lei (inclusiv taxe, impozite și contribuții, cost cu deplasarea), sumă plătibilă în termen de 30 zile de la data 
depunerii evaluării. MLM Consulting SRL prin expert evaluator Cojocaru M. se angajează ca în termen de 20 zile 
lucrătoare de la data efectuării inspecţiei bunurilor şi punererea la dispoziție a documentelor solicitate de către acestă, să 
presteze serviciile de evaluare.  
Conform Procesului-verbal nr. 284/06.03.2019 publicat în BPI nr. 4835/07.03.2019, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Lummy Star Tools SRL, convocată de către lichidatorul judiciar, convocată în data de 06.03.2019, a 
hotărât: 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 oferta de evaluare depusă de Tărăsescu I. P. O. Expert Evaluator în cuantum de 550 lei, fiind mai 
avantajoasă din punct de vedere financiar, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei SC 
Lummy Star Tools SRL.  
Lichidatorul judiciar a notificat expertul desemnat de Adunarea Generală a Creditorilor din data de 06.03.2019 - 
evaluator Tărăsescu I. P. O. cu privire la faptul că oferta depusă a fost desemnată câștigătoare. 
Urmare inițierii procedurii de evaluare în vederea efectuării lucrării de specialitate, expertul evaluator a  solicitat o 
majorare cu 400 lei a onorariului ofertat, pentru a include în raportul de evaluare și bunul mobil care figurează la ultima 
poziție din lista de invenatriere denumit  „Chioșc Al/Termopan 1 SIT. CS str. Dâlmei”.  
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Având în vedere solicitarea de majorare a onorariului de evaluatorul Tărăsescu I. P. O., lichidatorul judiciar a procedat 
la organizarea unei noi selecții de oferte în vederea alegerii și supunerii spre aprobarea Adunării Generale a Creditorilor 
a ofertei de servicii de evaluare a tuturor bunurilor aflate în proprietatea debitoarei SC Lummy Star Tools SRL celei mai 
avantajoase din punct de vedere financiar. 
Astfel, până la data convocării prezentei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul 
lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
I. Oferta SC Evaluar SRL prin expert evaluator ANEVAR Cândea M. G., se oferă să presteze servicii de evaluare a 
bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei SC Lummy Star Tools SRL pentru suma de 800 lei (nu se adauugă TVA). 
Termenul de realizare a lucrărilor de evaluare este de 10 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziția evaluatorului a 
tuturor documentelor și informațiilor necesarea pentru întocmirea raportului de evaluare (acte de proprietate) și 
inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
II. Oferta membrului corporativ ANEVAR MLM Consulting SRL prin expert evaluator Cojocaru M., se oferă să 
presteze servicii de evaluare a bunurilor patrimoniale (chioșc + materiale) din patrimoniul debitoarei SC Lummy Star 
Tools SRL pentru suma de 1.500,00 lei (inclusiv taxe, impozite și contribuții, cost cu deplasarea), sumă plătibilă în 
termen de 30 zile de la data depunerii evaluării. MLM Consulting SRL prin expert evaluator Cojocaru M. se angajează 
ca în termen de 20 zile lucrătoare de la data efectuării inspecţiei bunurilor şi punererea la dispoziție a documentelor 
solicitate de către acestă, să presteze serviciile de evaluare.  
III. Oferta exepertului evaluator Tărăsescu I. P. O., se oferă să presteze servicii de evaluare a tuturor bunurilor aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Lummy Star Tools SRL pentru suma totală de 950,00 lei, astfel: pentru evaluarea bunurilor -
onorariul de 550,00 lei, fără TVA; pentru evaluarea bunului denumit Chioșc Al/Termopan - onorariul de 400 lei fără 
TVA.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării creditorilor numirea expertului evaluator şi stabilirea remuneraţiei acestuia în vederea evaluării 
potrivit disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei SC Lummy Star 
Tools SRL. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL.  


