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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii simplificate de insolvență 

Nr.: 1064 Data emiterii: 12.09.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2329/30/2018; Tribunal Timiş, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Most Wanted Style SRL, cod de identificare fiscală: 18294472; Sediul social: Timișoara, str. Ion 
Ghica, nr. 4, et. 2, ap. 5, jud. Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/105/2006. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Most Wanted Style SRL, 
conform Încheierii civile nr. 575 din 24.05.2018 pronunțată în dosarul nr. 2329/30/2018 de către Tribunalul Timiș 
Secţia a II - a Civilă,  în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune: Raport cu propunere de închidere 
privind debitorul SC Most Wanted Style SRL întocmit conform art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

Raport cu propunere de închidere privind debitorul SC Most Wanted Style SRL  

întocmit conform art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 2329/30/2018; Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Most Wanted Style SRL. 
1. Referitor la disp. art. 45, art. 71 și art. 99 din Legea 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura Tribunalului 
Timiş, debitoarea SC Most Wanted Style SRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenței prevăzută de 
Legea nr. 85/2014. Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi, prin Încheierea civilă nr. 575 pronunțată de 
Tribunalul Timișîn cadrul dosarului nr. 2329/30/2018 la data de 24.05.2018, judecătorul-sindic a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de insolvență împotriva averii debitoarei Most Wanted Style SRL în temeiul art. 71 alin. (1) și 
(2) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, conform art. 45 alin. (1) lit. d) și art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-
sindic a numit în calitate de lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.. Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile 
art. 64 respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele activități, în vederea derulării procedurii de 
insolvență: a comunicat debitorului SC Most Wanted Style SRL la sediul cunoscut, notificarea privind deschiderea 
procedurii simplificate de insolvență, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39887951619; plicul a 
fost returnat subscrisei, nefiind ridicat; a notificat asociații Străuț M. L. și Tas C. C., privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență împotriva debitorului SC Most Wanted Style SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39887951639 și nr. AR39887951629, plicurile au fost returnate subscrisei, nefiind ridicate; a notificat 
următorii creditori bugetari cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, astfel: 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39887951669), D.G.R.F.P. Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş (prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39887951679), Primăria Timișoara (prin poștă cu confirmare de primire 
nr. AR39887951649), Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Timiș. Subscrisa a solicitat Direcției 
Fiscale a Municipiului Timișoara – Serviciul Impozite și Taxe, să comunice situația bunurilor impozabile cu care 
figurează debitorul. Prin adresa nr.IF2018-039744/22.06.2018, Serviciul Impozite și Taxe – Persoane Juridice – 
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a comunicat că subscrisa SC Most Wanted Style SRL, nu figurează în 
evidențele fiscale cu impozabile, însă figurează cu obligații fiscale anterioare deschiderii procedurii de insolvență 
conform cererii de admitere a creanțelor nr. IF2018-037894/14.06.2018.  
Notificarea de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Most Wanted Style SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12351/19.06.2018, precum şi în cotidianul Evenimentul zilei din 
data de 19.06.2018 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin.(3) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 99 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului Timiș notificarea de deschidere a 
procedurii simplificate a insolvenței prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39887951689, în vederea 
efectuării mențiunilor necesare.  
2. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, subscrisa a 
întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care au determinat apariția stării de insolvență a debitoarei SC Most 
Wanted Style SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, iar Anunțul privind Raportul privind cauzele și 
împrejurările care au determinat apariția stări de insolvență a debitoarei a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr.13220/02.07.2018. Raportul privind cauzele și împrejurările care au determinat apariția stării de 
insolvență a debitoarei SC Most Wanted Style SRL a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/07/Raport-cauzal-intocmit-cf.-art-97-fin-Legea-85_2014-SC-
Most-Wanted-Style-SRL.pdf. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Conform Adresei comunicate de Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara, debitoarea SC Most Wanted Style SRL nu deţine bunuri urmăribile în proprietate, care să poată fi executate 
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prin procedura prevăzută de Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală. Conform Procesului-verbal 
de inventariere nr. 829/29.06.2018, nu există bunuri în proprietatea debitoarei SC Most Wanted Style SRL.  
4. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. Urmare a notificărilor efectuate de către lichidatorul judiciar, au fost 
înregistrate următoarele cereri de admitere a creanțelor la masa credală a debitoarei SC Most Wanted Style SRL: 
- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – 
creanță în cuantum total de 42.935,00 lei, reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe profit, 
contribuții neachitate, respectiv dobânzi și penalități de întârziere aferente; 
- Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara – creanță în cuantum total de 526,00 lei, reprezentând taxa pentru afisaj în 
scop de reclama și publicitate; 
- Străuț M. L. – creanță în cuantum total de 61.410,00 lei, reprezentând creditări acordate debitoarei în perioada 
01.01.2000 – 30.04.2018, conform Balanța de verificare întocmită pentru luna decembrie 2016 și fișa contului 4551 
Acționari/Asociați. În conformitate cu disp. art. 106 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
întocmit Raportul de verificare a creanțelor declarate împotriva debitorului SC Most Wanted Style SRL, raportul fiind 
depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14161/17.07.2018și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/07/Raport-de-analiza-a-
creantelor-SC-Most-Wanted-Style-SRL.pdf. Precizăm faptul că lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL s-a 
conformat dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 85/2014 și a întocmit Tabelul preliminar al creanţelor împotriva averii 
debitorului SC Most Wanted Construct SRL,acesta fiind depus la Registratura Tribunalului Timiş în data de 
18.07.2018și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14175/17.07.2018. Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorlui SC Most Wanted Style SRL a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2018/07/Tabel-preliminar-de-creante-SC-Most-Wanted-Style-
SRL.pdf. 
6. 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, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe împotriva averii SC Most 
Wanted Style SRL. Acest tabel a fost depus la dosarul cauzei în data de 14.08.2018 și publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr.15360/13.08.2018.  
7. Referitor la disp. art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014. Conform dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 și a 
Încheierii civile nr. 575/24.05.2018, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Most Wanted Style SRL pentru data de 23.07.2018, ora 1200, la sediul subscrisei, având ca ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Most Wanted Style SRL. 
(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Most Wanted Style SRL.  
(3). Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Most Wanted Style SRL. 
(4). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea nr. 575/24.05.2018. 
(5). Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în cadrul Notificării privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență, în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12351/19.06.2018.  
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitoruluiSC Most Wanted Style SRL s-au prezentat și au comunicat 
punct de vedere următorii creditori: 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, 
în calitate de creditor bugetar cu drept de vot, ce de ține un procent de 40,94% din totalul creanțelor prevăzute în 
Tabelul preliminar întocmit împotriva averii debitoarei SC Most Wanted Style SRL, a transmis vot prin poșta 
electronică, în data de 20.07.2018. 
2. Străuț M. L., în calitate de creditor subordonat cu drept de vot, ce deține un procent de 58,55% din totalul creanțelor 
prevăzute în Tabelul preliminar întocmit împotriva averii debitoarei SC Most Wanted Style SRL, a transmis vot prin 
poșta electronică, în data de 20.07.2018. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Most Wanted Style SRL a hotărât următoarele: 
1. Cu o majoritate de 58,55% din totalul masei credale admisă conform Tabelului preliminar întocmit împotriva averii 
SC Most Wanted Style SRL, respectiv un procent de 58,85% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un 
punct de vedere scris, Adunarea Generală a Creditorilor a luat la cunoștință de situația financiară a debitoarei. 
2. Având în vedere disp. art. 50 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, președintele de ședință constată că, nu se poate constitui 
un comitet al creditorilor, iar atribuțiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor SC Most Wanted Style 
SRL. 
3. Având în vedere disp. art. 50 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, președintele de ședință constată că, nu se poate desemna 
un Președinte al Comitetului creditorilor, iar atribuțiile comitetului vor fi exercitate de adunarea creditorilor SC Most 
Wanted Style SRL. 
4. Cu o majoritate de 58,55% din totalul masei credale admisă conform Tabelului preliminar întocmit împotriva averii 
SC Most Wanted Style SRL, respectiv un procent de 58,85% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un 
punct de vedere scris, Adunarea Generală a Creditorilor confirmă pe Consultant Insolvență SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al SC Most Wanted Style SRL. 
5. Cu o majoritate de 58,55% din totalul masei credale admisă conform Tabelului preliminar întocmit împotriva averii 
SC Most Wanted Style SRL, respectiv un procent de 58,85% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un 
punct de vedere scris, Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat retribuția lichidatorului judiciar de 4000 lei + TVA 
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stabilită de judecătorul-sindic prin Sentința de deschidere nr. 575 din 24.05.2018, pentru întreaga procedură de 
lichidare. 
Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor, cu nr. 945/23.07.2018 a fost depus la dosarul cauzeiși publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14461/24.07.2018. 
8.Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvență și procedura de faliment a 
debitoare SC Most Wanted Style SRL. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată de insolvență a debitoarei SC 
Most Wanted Style SRL, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum total de 105,72 lei. 
15. Solicitări adresate judecătorului-sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificateși nu sunt fonduri de distribuit 
în cadrul procedurii de faliment, în conformitate cu prevederile art. 174 din Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului 
Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii de faliment şi radierea debitorului din registrul comerțului 
şi pe cale de consecinţă, descărcarea subscrisei, consultant Insolvență SPRL, de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu 
privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţii, asociaţi.  
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


