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                       CĂTRE, 
                                   TRIBUNALUL TIMIŞ 
                                      Secţia a II-a Civilă 
 

 
 

Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, CUI 31215824, atribut 
fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC AL DIMAR SRL - în faliment, in bancrupcy, en failite,  cu  sediul 
social în Timișoara, str. William Shakespeare, nr. 42/a, jud. Timiș, înregistrată la 
ORC sub nr. J35/814/2003, CUI 15332202, numit prin Încheierea civilă nr. 
468 din 30.03.2018 pronunțată în dosarul nr. 1600/30/2018 de către 
Tribunalul Timiș, în temeiul art. 147 şi art. 64 lit. f)) din Legea nr. 85/2014, 
formulăm prezentul 

  

 
 

RAPORT DE ANALIZĂ A CREANŢELOR DEPUSE ÎMPOTRIVA  
AVERII DEBITORULUI  

SC AL DIMAR SRL 
 

 
 

Prin intermediul Încheierii civile nr. 468/30.03.2018 pronunțată în 
dosarul nr. 1600/30/2018 de către Tribunalul Timiş, în temeiul disp. art. 71 
alin. (1 și alin(2)  din Legea nr. 85/2014, judecătorul–sindic a dispus deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC AL DIMAR SRL – în 
faliment, in bancrupcy, en failite,  cu  sediul social în Timișoara, str. William 
Shakespeare, nr. 42/a, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/814/2003, 
CUI 15332202. 

De asemenea, în temeiul disp. art. 73 raportat la art. 45 alin(1) lit. d) din 
Legea nr. 85/2014 a numit în calitate de lichidator judiciar pe Consultant 
Insolvenţă SPRL, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George. 

Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64 
coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a notificat cu privire la 
deschiderea procedurii simplificate de insolvență, astfel: 

I. A notificat potenţialii creditori bugetari, respectiv:  
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• Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, prin poștă cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire nr. AR29884874623;  

• Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timiş, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR29884874653; 

• Primăria Municipiului Timişoara, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR29884874643; 

• Administrația Bazinală de Ape Banat, prin prin postă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR29884874613; 

• Telekom RO Communications, prin prin postă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR29884874633. (Anexa 1) 
 

II. În conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva 
debitorului SC AL DIMAR SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 10890/30.05.2018, precum şi în ziarul de circulaţie naţională 
Evenimentul zilei din data de 24.05.2018. (Anexa 2) 

 Notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvență a respectat 
disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014, cuprinzând următoarele informații privind 
termenele stabilite de către judecătorul - sindic: 

• Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la 
hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea 
prezentei notificări, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor este de 
5 zile de la expirarea termenului menționat anterior. 

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a 
creanţelor asupra averii debitoarei, la data de 29.06.2018 

• Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este de 09.07.2018; 

• Termenul limită pentru introducerea contestaţiilor la tabelul 
preliminar este de 7 zile de la data publicării în BPI; 

• Termenul pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al 
creanțelor este la 24.07.2018 

• Şedinţa Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, 
jud. Timiș, în data de 16.07.2018, ora 12:00, având ca ordine de zi: 

(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC AL DIMAR 
SRL. 
(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC AL 
DIMAR SRL.  
(3). Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor 
debitorului SC AL DIMAR SRL. 

(4). Confirmarea Lichidatorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Sentința civilă 
nr. 468/30.03.2018. 
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(5). Stabilirea retribuției Lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 

Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvență 
A RESPECTAT PREVEDERILE LEGALE instituite de Legea nr. 85/2014 precum 
şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii. 

 În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele 
prevederi legale: 

• Prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare 
sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea 
fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii [...]”; 

• Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi 
înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care „[...] sunt anterioare datei 
de deschidere a procedurii [...]”;  

• Prevederile art. 102 alin. (2)  din Legea nr. 85/2014 ce dispune 
următoarele: "Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de Lichidatorul judiciar [...] fără a fi necesară depunerea unei 
cereri de admitere[...]". 

• Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, "Creanțele 
nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise la 
masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în 
măsura îngăduită de prezentul titlu." Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: 
"Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de 
observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform 
documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. 
Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după 
data deschiderii procedurii de faliment." 

• Prevederile art. 105  alin. (1) din Legea nr. 85/2014: "Toate creanțele vor fi 
supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția 
creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii." 

În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă un 
număr de 2 declarații de creanță, astfel că, în temeiul prevederilor art. 105 din 
Legea nr. 85/2014: „Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanțelor constatate prin hotărâri 
judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii.", Lichidatorul 
judiciar a procedat la verificarea declaraţiilor de creanţă, după cum urmează:  

I. Grupa creanțelor BUGETARE: 

Art. 5 pct.14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele 
constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi 
accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele bugetare care nu sunt 
acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, 
pentru partea de creanţă neacoperită;” 

 
1. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA – 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ a solicitat să fie 
înscrisă în tabelul creanţelor cu suma de 19,777.00 lei, reprezentând obligații 
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restante față de bugetul general consolidat TVA debit, TVA dobânzi, TVA 
penalități, impozit profit debit, impozit profit dobânzi, impozit impozit profit 
penalități și amenzi. 

În temeiul prevederilor disp. art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nu 
sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu 
necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”, Lichidatorul judiciar a 
procedat la înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva debitorului 
a creanţei bugetare în cuantum de 19,777.00 lei, conform disp. art. 161 pct. 5 
din Legea nr. 85/2014. 

II. Grupa creanțelor SUBORDONATE: 

1. POPA ANGELA DIANA a formulat cererea de admitere a crenței împotriva 
debitoarei SC AL DIMAR SRL prin care a solicitat înscrierea la masa credală cu 
suma de 23,399.61 lei, reprezentând creditare societate.  

În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că 
aceasta a fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Timiș la 
data de 21.06.2018 şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. 

În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a înscris creanța creditoarei POPA ANGELA DIANA în 
cuantum de 23,399.61 lei în tabelul de creanțe întocmit împotriva debitoarei SC 
AL DIMAR SRL. 

Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
Tabelul preliminar de creanţe împotriva debitoarei SC AL DIMAR SRL, 
respectiv a înscris creditorii: D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș și Popa 
Angela Diana, cu creanţe născute înainte de data deschiderii procedurii 
simplificate de insolvență în cuantum total de 43,176.61 lei. 

Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul 
judiciar a depus toată diligența în vederea notificării potențialilor creditori ai 
debitorului AL DIMAR SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Evenimentul zilei, în 
conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 

 Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, 
"[...] Creditorii care nu au fost notificați potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt 
considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua 
procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa credală."  

 

 

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

 

 


