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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 577  Data emiterii: 23.05.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1183/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Rădocă 
Nicoleta. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Oradea, Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor. 
3.1. Debitor: SC Ama Met SRL, cod de identificare fiscală: 16131614; Sediul social: Oradea, str. Alexandru Andrițoiu, 
nr. 21, bloc PB 17, ap. 12, jud. Bihor; Număr de ordine în registrul comerţului J05/190/2004. 
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 Ama Met SRL, conform 
Încheierii nr. 128/F/2019 din 24.04.2019 pronunțată în dosarul nr. 1183/111/2019 de către Tribunalul Bihor, Secţia a II 
- a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 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 Ama Met SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
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 Ama Met SRL 

Număr dosar 1183/111/2019; Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Ama Met SRL. 
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1) și cu art. 73 din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului 
Bihor din data de 19.04.2019, debitorul SC Ama Met SRL, cu sediul în Oradea, str. Alexandru Andrițoiu, nr. 21, bloc 
PB 17, ap. 12, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/190/2004, CUI 16131614, a solicitat 
deschiderea procedurii simplificate de insolvență și desemnarea în calitate de lichidator judiciar pe Consultant 
Insolvență SPRL. 
Prin Încheierea nr. 128/F/2019 din data de 24.04.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 1183/111/2019, 
este admisă cererea formulată de debitoarea SC Ama Met SRL, cu sediul în Oradea, str. Alexandru Andrițoiu, nr. 21, 
bloc PB 17, ap. 12, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/190/2004, CUI 16131614. 
În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 
Consultant Insolvență SPRL. 
Prin Încheierea nr. 128/F/2019 din 24.04.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor au fost fixate următoarele termene: 
- Termenul limită pentru depunerea creanțelor – 10 iunie 2019; 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 
21 iunie 2019; 
- Termenul limită pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor – 17 iulie 2019; 
- Termenul de judecată în cauză pentru data de 2 octombrie 2019. 
2. Referitor la disp. art. 64 și art. 99 din Legea nr. 85/2014  
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 Ama Met SRL la sediul din Oradea, str. Alexandru Andrițoiu, nr. 21, bloc PB 17, ap. 12, 
jud. Bihor, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire;  
- a comunicat asociatului și administratorului social Alexa A. notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;  
- a comunicat asociatului Pop A. C. notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39879760492 – plic returnar.  
- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa Confirmare de primire 

1 Primăria Oradea Oradea, Piața Unirii, nr. 1, 410100, jud. Bihor AR39879760442 

2 
Direcția Județeană pentru Accize și 
Operațiuni Vamale Bihor 

Oradea, Calea Borșului, nr. 43A, jud. Bihor, 
410605 

notificare comunicată conform borderou de 
poștă 

3 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului  

București, str. Cpt. Alex Șerbănescu, nr. 50, 
sector 1 

AR39879760462 

4 
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. 
Bihor 

Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2b, jud. 
Bihor, 410519 

AR39879760452 

5 
SC Crișana SA Oradea, str. Căii Ferate, nr. 13, jud. Bihor 

notificare comunicată conform borderou de 
poștă 
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Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Ama Met SRL a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9096/08.05.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din 
data de 09.05.2019, 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 Bihor notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței prin fax, în vederea efectuării 
mențiunilor necesare.  
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul social Alexa A., prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, în vederea efectuării inventarierii conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data 
de 24.05.2019.  
4. Referitor la situația financiară a debitoarei. Lichidatorul judiciar a procedat la analiza datelor publicate pe site-ul 
www.mfinante.ro și a documentelor financiar-contabile anexate cererii  de deschidere a procedurii simplificate de 
insolvență formulată de către reprezentantul debitoarei: bilanțul încheiat la data de 31.12.2018, balanța de verificare 
aferentă lunii martie 2019, contul de profit și pierdere încheiat la data de 31.12.2018, constatând următoarea situație 
financiară a debitoarei. 
Analiza evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a performanţelor financiare a debitorului SC Ama Met SRL în perioada 2015-
2018: 

Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
Total active imobilizate 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 
Total active circulante, din care: 17,874.00 lei 16,434.00 lei 33,164.00 lei 8,187.00 lei 
- stocuri 16,859.00 lei 16,136.00 lei 32,121.00 lei 3,859.00 lei 
- creanţe 1,015.00 lei 298.00 lei 1,043.00 lei 4,328.00 lei 
- casa şi conturi la bănci 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 
Cheltuieli înregistrate în avans 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 
Total Activ 17,874.00 lei 16,434.00 lei 33,164.00 lei 8,187.00 lei 
Total capitaluri proprii -54,904.00 lei -63,281.00 lei -62,757.00 lei -129,647.00 lei 
Total datorii 72,778.00 lei 79,715.00 lei 95,921.00 lei 137,834.00 lei 
Venituri înregistrate în avans 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 
Total Pasiv 17,874.00 lei 16,434.00 lei 33,164.00 lei 8,187.00 lei 

 
Denumire indicatori 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Cifra de afaceri netă 31,574.00 lei 25,264.00 lei 43,695.00 lei 34,316.00 lei 
Venituri totale 33,419.00 lei 25,264.00 lei 43,695.00 lei 34,316.00 lei 
Cheltuieli totale 39,199.00 lei 33,387.00 lei 42,734.00 lei 100,862.00 lei 
Profitul sau pierderea brută -5,780.00 lei -8,123.00 lei -961.00 lei -66,546.00 lei 
Profitul sau pierderea netă -6,728.00 lei -8,377.00 lei -524.00 lei -66,890.00 lei 

- În perioada 2015-2018, debitoarea nu înregistrează active imobilizate; 
- Activele circulante constituite doar din stocuri și creanțe scad în perioada 2015-2016 de la 17.874 lei la valoarea de 
16.434 lei, urmând ca la nivelul anului 2017 să crească până la valoarea de 33.164 lei, ca urmare a creșterii valorii 
stocurilor până la valoarea de 32.121 lei, precum și a valorii creanțelor nerecuperate până la valoarea de 1.043 lei. 
- Pe parcursul întregii perioade analizate, capitalurile proprii înregistrează doar valori negative, acestea scăzânt în 
perioada analizată (2015-2018) de la -54.904 lei la valoarea de -129.647 lei. 
- În perioada analizată, debitoarea nu înregistrează cheltuieli și venituri în avans. 
- Datoriile debitoarei cresc în perioada 2015-2018 de la valoarea de 72.778 lei până la valoarea de 137.834 lei. 
Conform bilanțului încheiat la data de 31.12.2018, debitorul SC Ama Met SRL prezintă următoarea situație financiară: 
- Debitoarea înregistrează activel circulante în valoare de 8.187 lei, constituite din: stocuri în valoare de 3.859 lei și 
creanțe neîncasate în valoare de 4.328 lei (creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului); 
- La data de 31.12.2018, debitoarea înregistrează datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an – 137.834 
lei, constituite din: datorii comerciale în relația cu nerezidenți – 3.616 lei; datorii în legătură cu personalul și conturi 
asimilate – 389 lei; datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale – 12.390 lei; datorii fiscale în legătură cu bugetul 
statului – 3.508 lei; sume datorate asociaților – 117.931 lei; 
- La data de 31.12.2018 sunt înregistrate capitaluri proprii negative în valoare de -129.647 lei, constituite din: capital 
subscris vărsat în valoare de 200 lei, rezerve legale – 40 lei; pierderea financiară reportată din perioadele precedente – 
62.997 lei și pierderea exercițiului financiar curent -66.890 lei. 
La nivelul anului 2018 au fost înregistrate venituri totale de 34.316 lei (reprezentând venituri din producția vândută) și 
cheltuieli totale de 100.862 lei (constituite din: cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile – 69.777 lei; alte 
cheltuieli externe – cu energie și apă – 3.171 lei; cheltuieli cu prestațiile externe – 27.914 lei; alte impozite – 344 lei). 
Conform listei cu plățile efectuate în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii de deschidere a insolvenței, 
debitoarea a efectuat următoarele plăți: 
Conform listei cu plățile efectuate în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii de deschidere a insolvenței, 
debitoarea a efectuat următoarele plăți: 

Plăți/Perioadă Decembrie 2018 Ianuarie 2019 Februarie 2019 Martie 2019 
plăți furnizori 2.697 lei 1.491 lei 4.711 lei 3.487 lei 
plăți A.N.A.F. 371 lei 438 lei 661 lei - 

plăți chirie 1.558 lei - 605 lei 1.114 lei 
plăți salarii 389 lei 389 lei 975 lei 975 lei 
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Conform balanței de verificare aferentă lunii martie 2019, la data de 31.03.2019, debitorul SC Ama Met SRL prezintă 
următoarea situație financiară: 
- Capitaluri proprii negative de -136.570,88 lei, constituite din: capital subscris vărsat în cuantum de 200,00 lei, rezerve 
legale – 40,00 lei; pierderea neacoperită reportată din perioadele precedente – 116.776,82 lei; pierderea înregistrată în 
perioada ianuarie 2019-martie 2019 de 20.034,06 lei. 
- La data de 31.03.2019 debitoarea înregistrează datorii la furnizori în valoare de 4.975,00 lei; datorii la bugetele de 
asigurări sociale – 12.747,00 lei; datorii la bugetul statului și alte fonduri – 3.563,00 lei; sume datorate asociaților – 
119.107,92 lei. 
- În cursul perioadei ianuarie 2019-martie 2019 sunt înregistrate cheltuieli în sumă de 19.073,88 lei (constituite din: 
cheltuieli cu materialele – 7.669,82 lei, cheltuieli cu obiectele de inventar – 3.859,08 lei, cheltuieli cu energia și apa – 
774,74 lei, cheltuieli cu redevențe și chirii – 1.200,00 lei, cheltuieli cu colaboratorii – 4.200,00 lei, alte cheltuieli cu 
servicii executate de terți – 1.164,24 lei, cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă – 84,00 lei, alte cheltuieli cu 
impozite – 122,00 lei și venituri totale în sumă de 12.150,00 lei (reprezentând venituri din servicii prestate).  
În data de 22.05.2019, debitoarea SC Ama Met SRL prin contabil a comunicat prin e-mail lichidatorului judiciar 
următoarele acte contabile: bilanțul încheiat la data de 31.12.2018, balanța de verificare aferentă lunii noiembrie 2018, 
balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018, balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2019, balanța de 
verificare aferentă lunii februarie 2019, balanța de verificare aferentă lunii martie 2019, balanța de verificare aferentă 
lunii aprilie 2019, Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, Declarație 
privind principiile, politicile și metodele contabile la 31.12.2018, balanța de verificare aferentă perioadei 01.01.2018-
31.12.2018, Raport de gestiune la 31.12.2018.  
De asemenea, a fost comunicată adresa administratorului statutar cu privire la actele solicitate prin notificările nr. 
521/08.05.2019 și nr. 536/14.05.2019 comunicate de lichidatorul judiciar.  
Lichidatorul judiciar va proceda la analiza documentelor contabile comunicate și în conformitate cu dispozițiile art. 97 
din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea Raportului privind cauzele şi împrejurările care au 
dus la insolvenţa debitorului SC Ama Met SRL. 
5. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 114,35 lei. 
6. Solicitări adresate judecătorului – sindic. În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 
un nou termen în vederea continuării procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Ama Met SRL, inventarierea 
bunurilor din averea debitoarei, întocmirea tabelului de creanțe și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar 
prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


