
 

 

FILIALA TIMIS 
 

 
 

  
1 

 

  

 
 

Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud.Timis 
Sediu ales: Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti 
CUI 38704372, înregistrată în RFO II sub nr.0918 
 Fax/Tel: 0256/35.43.99, Mobil: 0756.48.20.35 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ;  

www.consultant-insolventa.ro 

Nr. inregistrare: 312/14.10.2019 
 
 
  Debitor : SC D&G Agricolture Enterprise SRL 

 
 
Subscrisa Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul in 

Mun. Timisoara, str. Nicu Filipescu nr.4, ap. 14, ju. Timis si sediul ales in 
Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) și art. 
57 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, formulăm prezenta 

 
 
 

OFERTĂ FINANCIARĂ PENTRU CONFIRMAREA POZITIEI DE 
ADMINISTRATOR JUDICIAR 

 
 
 
prin intermediul căreia solicităm respectuos ca activitatea desfășurată de 
subscrisa, în calitate de administrator judiciar al debitoarei  SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL – în vederea derulării procedurii generale de 
insolventa, să fie renumerată astfel: 
 
 

� Pentru procedura generala de insolventa 
 

• un onorariu fix lunar de 2.000 Euro  exclusiv TVA; 
• un onorariu de succes de 10% exclusiv TVA din sumele 

recuperate ca urmare a valorificarii bunurilor mobile/imobile 
din patrimoniul debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, 
incasarea creantelor, din sumele recuperate ca urmare a 
actiunilor efectuate conform dispozitiilor art. 117, 118 si 169 
din Legea 85/2014 . 

 
 

� In cazul aprobarii procedurii de reorganizare judiciara solicitam: 
 

• un onorariu fix lunar de 2.000 Euro  exclusiv TVA; 
•    un onorariu de succes de 10% exclusiv TVA din sumele 

recuperate ca urmare a valorificarii bunurilor mobile/imobile din 
patrimoniul debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, 
incasarea creantelor, din sumele recuperate ca urmare a 
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actiunilor efectuate conform dispozitiilor art. 117, 118 si 169 din 
Legea 85/2014. 

 
Renumerația administratorului judiciar a fost calculată în funcție de 

gradul de complexitate al cauzei raportat la activitățile ce urmează a fi 
întreprinse de acesta în vederea derulării procedurii de insolventa împotriva 
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL. 

 
 

Politica de onorarii este determinată de câteva coordonate constante, 
care se referă la complexitatea dosarului de insolventa, numărul creditorilor 
implicaţi, necesitatea deplasăriilor şi durata acestora, termenele de 
finalizare si predare a operațiunilor de lichidare. 
 
 
Factori de risc care reflectă gradul de complexitate a activității depuse: 
 
 
1. Numărul și complexitatea litigiilor aflate pe rolul instanțelor 

judecătorești, în care debitorul are calitate de reclamant și respectiv 
pârât. 

-debitorul SC D& G Agricolture Enterprise SRL a contestat Procesele 
verbale de control intocmite de catre reprezentanti APIA atat cele 
anterioare deschiderii procedurii (dosar nr. 1723/2/2017 aflat pe rolul 
Inaltei Curti de Casatie si Justitie) cat si procesele verbale de 
constatare a neregurilor incheiate ulterior deschiderii procedurii 
insolventei. (procese verbale de constatare a neregurilor nr. 33482, 
33483, 33481, 33484/10.09.2019) 
-debitorul SC D& G Agricolture Enterprise SRL tinde sa recupereze 
creante de la debitorul Bonato Luigi, cetatean italia – dosar nr. 
5665/2018 RGAC aflat pe rolul Tribunalului Treviso, in cuantum de 
aproximativ 2000000 euro. 
-litigii cu privire la contestiile la executare. 
-eventuala actiune prevazuta de dispoazitiile art. 169 din Legea 
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de 
insolventa. 
 
 
2.Valoarea totală a datoriilor și numărul creditorilor debitorului SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL  
-Total creante solicitate a fi inscrise la masa credala de catre 
creditori:16.456.068,92 lei 
-Total creante admise la masa credala:4.958.646,03 lei 
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3.Numărul de salariați ai debitorului SC D&G Agricolture Enterprise SRL 
la data de deschiderii procedurii 
-la data deschiderii procedurii debitoarea avea doi salariati, cu precizarea 
faptului ca in sezoanele de recoltare respectiv de intretinere, numarul 
zilierilor poate ajunge la 50 de persoane. 
 
 
4. Riscul privind conflictele de muncă raportat la salariaţi prin neplata 
obligatiilor salariale poate conduce la tensiuni în cadrul colectivului de 
salariați care se pot concretiza în greve, revolte și alte forme de exprimare a 
nemulțumirilor. 
 
 
5. In vederea conservarii patrimoniului debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterpise SRL trebuie luate masuri de asigurare a pazei bunurilor mobile si 
imobile din patrimoniul debitoarei. 

 
 

Diagnosticul juridic efectuat de administratorul  judiciar implică 
investigarea unor aspecte juridico-legale privind activitatea debitoarei, în 
general, şi a patrimoniului acesteia, în special. 
 

Modalitatea de percepere a onorariilor diferă, în funcţie de tipul 
lucrării. În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolventei si de insolventa, pentru activitatea susţinută în 
calitate de administrator judiciar, obligaţia achitării onorariului revine 
societăţii debitoare, fiind stabilit, pe baza negocierii cu creditorii. 

 
Onorariul solicitat pentru perioada generala de insolventa  este 

reprezentat de o sumă fixă lunara de 2.000 Euro exclusiv TVA si un 
onorariu de succes de 10% exclusiv TVA din sumele recuperate ca urmare a 
valorificarii bunurilor mobile/imobile din patrimoniul debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL, incasarea creantelor, din sumele recuperate ca 
urmare a actiunilor efectuate conform dispozitiilor art. 117, 118 si 169 din 
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 
insolventa.  

Pentru perioada de reorganizare judiciara  este reprezentat de o suma 
fixa lunara de 2.000 Euro exclusiv TVA si un onorariu de succes de 10% 
exclusiv TVA din sumele recuperate ca urmare a valorificarii bunurilor 
mobile/imobile din patrimoniul debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL, incasarea creantelor, din sumele recuperate ca urmare a actiunilor 
efectuate conform dispozitiilor art. 117, 118 si 169 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. 
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Faţă de cele prezentate, apreciem că îndeplinim toate condiţiile 

pentru preluarea poziţiei de administrator judiciar definitiv al SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL - şi ne afirmăm disponibilitatea pentru 
negocierea tuturor clauzelor legate de prezenta ofertă. 
 
 

Oferta financiară detaliată are în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (2) 
din O.U.G. nr. 86/2006 privind stabilirea nivelului onorariului 
lichidatorului/administratorului judiciar definitiv, precum şi complexitatea 
activităţii depuse. 
 
 

Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis, 
prin asociat coordonator ec. Serban Valeriu 

 


