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

Nr.: 1507 Data emiterii: 08.11.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1145/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă;  
2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256/448.044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9:00-12:00. 
3. Debitor: SC Blanka Rad Constinstal SRL, cod de identificare fiscală: 36656740; Sediul social: Timișoara, str. 
Orșova, nr. 28, cam. 4, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2872/2016. 
4. Creditor: conform tabelului preliminar de creanțe. 
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;  
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Blanka Rad Constinstal 
SRL, conform Încheierii civile nr. 396 din data de 02.04.2019 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 1145/30/2019, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raport cu propunere de 
închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL întocmit în temeiul art. 
174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL  

Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Blanka Rad 

Constinstal SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar: 1145/30/2019; Tribunal 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 Blanka Rad Constinstal SRL 
1. Referitor la disp. art. 45, art. 71 și art. 99 din Legea 85/2014. Prin intermediul Încheierii civile nr. 396 din 02.04.2019 
pronunțată în dosarul nr. 1145/30/2019, în temeiul art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL, cu sediul social în 
Timișoara, str. Orșova, nr. 28, cam. 4, sc. A, et. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub 
nr. J35/2872/2016, având CUI 36656740. 
Conform art. 45 lit. d), corelat cu 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 Blanka Rad Constinstal SRL la sediul din Timișoara, str. Orșova, nr. 28, sc. A, et. 1, ap. 3, 
jud. Timiș, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39888364166 – plic returnat subscrisei, nefiind ridicat;  
- a notificat asociatul unic al debitorului, Damian R. Ș., privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței 
împotriva debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39888364156 – plic returnat;  
- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel:  

Destinatar Adresa 

Confirmare de 

primire 

Damian R. Ș. - 
AR39888364156 – 

plic returnat 
Primăria Timișoara Mun. Timișoara, str. Orșova, nr. 28, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Timiș AR39888364146 
Direcția Județeană pentru Accize și 
Operațiuni Vamale Timiș 

Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr.1, jud. Timiș AR39888364136 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, jud. Timiș  AR39888364126 

D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, sector 1 AR39888364116 
SC Normandia Service SRL Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș AR39888364106 

De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență către 
ING Bank România SA, la care debitoarea are cont bancar deschis. Conform adresei nr. 18322339/07.05.2019 
comunicată de ING Bank România SA, debitorul Blanka Rad Constinstal SRL nu are conturi deschise la ING Bank.  
Subscrisa a solicitat Primăriei Municipiului Timișoara, să comunice situația bunurilor impozabile cu care figurează 
debitorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire – AR39888364146. Confom Adresei nr. IF2019-
025945/24.04.2019, Municipiul Timișoara prin Direcția Fiscală a comunicat subscrisei faptul că debitoarea SC Blanka 
Rad Constinstal SRL nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri impozabile și nici cu obligații fiscale.  
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7810/16.04.2019, precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei 
din data de 17.04.2019 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 de 
pe lângă Tribunalul Timiș notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței prin fax, în vederea efectuării 
mențiunilor necesare.  
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2. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014. Conform Deciziei asociatului unic al societății Blanka Rad 
Constinstal SRL nr. 1/19.04.2019, în conformitate cu dispozițiile art. 52 din Legea 85/2014 a hotărât desemnarea dnei 
Berehorschi M., în calitate de administrator special al societății Blanka Rad Constinstal SRL cu un mandat cu titlu 
gratuit.  
3. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Blanka 
Rad Constinstal SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei în data 09.05.2019, iar anunțul privind întocmirea 
raportului a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 9191/09.05.2019, și a fost afișat  pe site-ul 
lichidatorului judiciar: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/04/Anunt-privind-raportul-
%C3%AEntocmit-%C3%AEn-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-852014-SC-Blanka-Rad-Constinstal-SRL.pdf.  
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea debitorului privind 
efectuarea inventarierii bunurilor din averea SC Blanka Rad Constinstal SRL, în data de 24.04.2019, potrivit disp. art. 
151 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul debitorului, din Timișoara, str. Orșova, nr. 28, cam. 
4, sc. A, et. 1, ap. 3 în vederea efectuării procedurii de inventariere. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 
478/24.04.2019, la data de 24.04.2019, nu au fost identificate bunuri în patrimoniul SC Blanka Rad Constinstal SRL.   
5. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Evenimentul 
zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a 
debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL, au formulat cereri de creanţe următorii creditori:  
- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara-Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș, 
creditor bugetar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Blanka Rad Constinstal 
SRL cu o creanţă în cuantum de 51.875 lei; 
- SC Normandia Service SRL, creditor chirografar, solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL cu o creanţă în 5.355 lei, sumă ce se compune din: 5.000 lei și 355 lei 
cheltuieli de judecată, la care se adaugă dobânzile legale, conform Sentinței civile nr. 8789/18.09.2018 și Sentinței 
civile nr. 12111/11.12.2018; 
- Damian R. Ș., solicitând înscrierea în tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Blanka Rad Constinstal 
SRL cu o creanţă subordonată în cuantum de 112.160,00 lei. 
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 Blanka Rad Constinstal SRL, 
tabel depus la dosarul cauzei în data de 27.05.2019. Tabelul preliminar al creanţelor a fost depus la dosarul cauzei și 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10501/27.05.2019. Tabelul preliminar al creanţelor întocmit 
împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL a fost afişat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/04/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-SC-
Blanka-Rad-Constinstal-SRL.pdf. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor depuse împotriva averii debitorului SC 
Blanka Rad Constinstal SRL, raport ce a fost depus la dosarul cauzei, precum şi publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 10498/27.05.2019. Raportul de analiză a creanţelor depuse împotriva averii debitorului SC Blanka Rad 
Constinstal SRL a fost afişat pe site-ul lichidatorului judiciar, la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2019/04/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-SC-Blanka-Rad-Constinstal-SRL.pdf 
Împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. 
6. Referitor la dispoziţiile art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere Convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor, comunicată creditorilor prin notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC 
Blanka Rad Constinstal SRL publicată în BPI nr. 7810/16.04.2019 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/04/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificate-a-
insolventei-SC-Blanka-Rad-Constinstal-SRL.pdf, respectiv Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL a fost publicat în BPI nr. 10501/27.05.2019, în temeiul dispoziţiilor art. 47 
şi art. 48 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, lichidatorul judiciar a 
convocat Adunarea Generală a Creditorilor pentru data de 03.06.2019, ora 12:00, la sediul său din Timișoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL. 
(2).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Încheierea civilă  nr. 396 din 02.04.2019. 
(3).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL au comunicat puncte de vedere 
următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș – creditor ce deține un procent de 30,519% (creanță bugetară) din totalul 
creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal 
SRL publicat în BPI nr. 10501/27.05.2019, a transmis punct de vedere prin mail în data de 23.05.2019; 
2. Damian R. Ș. - creditor ce deține un procent de 65,985% (creanță subordonată) din totalul creanțelor înscrise în 
Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL publicat în BPI nr. 
10501/27.05.2019, a depus punctul de vedere la sediul lichidatorului judiciar. 
Conform Procesului-verbal nr. 614/03.06.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Blanka Rad Constinstal 
SRL din data de 03.06.2019 a hotărât: 
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1. Cu o majoritate de 96,504% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL publicat în BPI nr. 10501/27.05.2019 (respectiv un procent de 100,00% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de 
situația financiară a debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL. 
2. Cu o majoritate de 65,985% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL publicat în BPI nr. 10501/27.05.2019 (respectiv un procent de 68,376% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin Încheierea civilă  nr. 396 
din 02.04.2019. 
3. Cu o majoritate de 65,985% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creante întocmit împotriva averii 
debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL publicat în BPI nr. 10501/27.05.2019 (respectiv un procent de 68,376% din 
totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a votat 
pozitiv retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în cuantum de 500 lei exclusiv TVA, lunar. 
Procesul-verbal nr. 614/03.06.2019 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei prin Registratura 
Tribunalului Timiș în data de 04.06.2019, publicat în BPI nr. 11152/04.06.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-SC-Blanka-Rad-Constinstal-SRL-din-03.06.2019.pdf  
7. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului 
preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. În conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei în data de 21.06.2019 și a publicat în BPI nr. 12505/21.06.2019 
Tabelul definitiv de creanțe împotriva averii debitorului SC Blanka Rad Constinstal SRL, tabelul fiind afișat și pe site-
ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/04/Tabel-definitiv-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Blanka-Rad-Constinstal-SRL.pdf. Până în momentul actual, nu au 
fost formulate contestații împotriva tabelului definitiv întocmit împotriva debitorului Blanka Rad Constinstal SRL. 
8. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
întocmit următoarele rapoarte: 
• Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Blanka Rad Constinstal SRL, pentru termenul de 
judecată din data de 13.06.2019, a fost depus la dosarul cauzei în data de 10.06.2019, publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr. 11658/10.06.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-de-activitate-SC-Blanka-Rad-Constinstal-SRL-termen-
13.06.2019.pdf.  
• Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Blanka Rad Constinstal SRL, pentru termenul de 
judecată din data de 24.10.2019 a fost depus la dosarul cauzei în data de 23.10.2019, publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență nr. 20040/23.10.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/04/Raport-de-activitate-SC-Blanka-Rad-Constinstal-SRL-termen-
24.10.2019.pdf.  
Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport.  
9. Referitor la disp. art. 174 din Legea nr. 85/2014. Subscrisa a transmis adresa nr. 1270/18.10.2019 către Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului 
Timiș, prin care am solicitat să comunice dacă debtioarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule. Până la data întocmirii prezentului raport, nu a fost primit niciun răspuns de 
la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor. 
Lichidatorul judiciar a transmis adresa nr. 1269/18.10.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, 
prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Timiș cu bunuri imobile, comunicarea 
copiilor ale documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte 
de funciară. Conform adresei nr. 226503/28.10.2019 comunicat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, 
debitoarea Blanka Rad Constinstal SRL nu figurează în evidențele OCPI cu înregistrări referitoare la bunuri imobile. 
De asemenea, confom Adresei nr. IF2019-025945/24.04.2019, Municipiul Timișoara prin Direcția Fiscală a 
Municipiului Timișoara a comunicat subscrisei faptul că debitoarea SC Blanka Rad Constinstal SRL nu figurează în 
evidenţele fiscale cu bunuri impozabile și nici cu obligații fiscale.  
10. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 95,91 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
C.N. Poșta Română 

SA 
DIV00019687 16.04.2019 48.60 lei 

comunicarea notificării privind deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței către creditori, debitor, 

asociați  

2 
SC Olimpiq Media 

SRL  
PBL 10646 17.04.2019 47.31 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență în ziarul Evenimentul zilei 

din 17.04.2019 

 
Total cheltuieli avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
95.91 lei 
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11. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și 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 simplificate de insolvență a debitorului SC Blanka Rad 
Constinstal SRL, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi 
cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului Consultant Insolvenţă SPRL în cuantum de 4.000 lei + 
TVA, dispus prin Încheierea civilă nr. 396 din data de 02.04.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 
1145/30/2019 și aprobat de adunarea generală a creditorilor, și a sumelor avansate pentru plata cheltuielilor de 
procedură de 95,91 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G. 
 
 


