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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 5 Din data de 06.01.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1978/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Camelia Băila. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3.1. Debitor: SC Basswood Timber SRL, cod de identificare fiscală: 33127842; Sediul social: Arad, str. Batiștei, nr. 2, 
bl. 568, et. 2, ap. 11, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/509/2014. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Basswood Timber SRL, 
conform Sentinței civile nr. 852 din data de 21.10.2019 pronunțată în dosarul nr. 1978/108/2019 de către Tribunalul 
Arad, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 102 alin. (1) teza II și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raport de analiză a suplimentului cererii de admitere a creanței inițiale la masa credală a debitorului SC Basswood 
Timber SRL formulat de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Arad, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de analiză a suplimentului cererii de admitere a creanței inițiale la masa credală  

a debitorului SC Basswood Timber SRL  

formulat de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara –  

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad 

Număr dosar 1978/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă;  
Temei juridic: 102 alin. (1) teza II și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014  

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Basswood Timber SRL. 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Arad în data de 12.09.2019, creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. 
Arad a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului SC Basswood Timber 
SRL cu sediul în Arad, str. Batiștei, nr. 2, bl. 568, et. 2, ap. 11, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J02/509/2014, CUI 33127842, în vederea recuperării creanței în sumă totală de 56.686 lei, reprezentând obligații fiscale 
datorate bugetului general consolidat. 
Prin Sentința civilă nr. 852 din data de 21.10.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1978/108/2019, este 
admisă cererea formulată de creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad, împotriva debitorului SC Basswood 
Timber SRL cu sediul în Arad, str. Batiștei, nr. 2, bl. 568, et. 2, ap. 11, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului 
sub nr. J02/509/2014, CUI 33127842. 
În urma acestor demersuri, creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timișoara prin Administrația 
Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 79, jud. Arad, având cod fiscal 4358053, a 
solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului SC Basswood Timber SRL cu suma de 54.593 lei, conform 
Situației debitelor totale față de bugetul consolidat al statului, dobânzi și penalități de întârziere calculate până la data 
deschiderii procedurii insolvenței respectiv 21.10.2019. 
În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014,  administratorul judiciar a procedat la înscrierea în 
Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Basswood Timber SRL a creanţei creditorului D. 
G. R. F. P. Timișoara prin A. J. F. P. Arad în cuantum de 54.593 lei, conform disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 
85/2014. 
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Basswood Timber SRL nr. 2166/17.12.2019 a 
fost depus la dosarul cauzei în data de 19.12.2019, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
24393/20.12.2019 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-averii-
debitorului-SC-Basswood-Timber-SRL.pdf  
În data de 24.12.2019 a fost înregistrat la dosarul cauzei Supliment al cererii de admitere a creanței inițiale la masa 
credală a debitorului SC Basswood Timber SRL formulat de creditorul bugetar Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, prin care a solicitat completarea 
suplimentară a înscrierii inițiale la masa credală a A.J.F.P. arad cu creanța în sumă de 778.145 lei reprezentând obligații 
fiscale stabilite prin Decizia de impunere nr. F-AR 529/12.12.2019, emisă de Activitatea de Inspecție Fiscală Arad, 
precum și deciziile de calcul accesorii nr. 28121/19.12.2019, creanțe bugetare stabilite suplimentar și care au ca obiect 
activitatea debitorului anterioară datei intrării societății în insolvență, astfel: 

Denumirea debitului Debit Dobânzi Penalități de întârziere/nedeclarare 
Total Buget de stat 543.638 lei 60.737 lei 173.770 lei 

Menționăm că în perioada 04.11.2019-27.11.2019 a fost desfășurată inspecția fiscală de către organele de inspecție 
fiscală din cadrul A.J.F.P. Arad – Activitatea de inspecție fiscală. 
Astfel, la data de 18.12.2019, Seriviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 3 din cadrul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Arad, a comunicat administratorului judiciar Decizia de impunere nr. F_AR 529/12.12.2019 și 
Raportul de inspecție fiscală nr. F_AR .474/12.12.2019. 
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Conform Raportului de inspecție fiscală nr. F_AR .474/12.12.2019, obligațiile fiscale și perioadele care au făcut 
obiectul inspecției fiscale au fost: 
• Taxa pe valoare adăugată (perioada verificată 13.05.2014-31.12.2017); 
• Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (perioada verificată 06.05.2014-31.12.2017). 
Conform disp. art. 102 alin. (1) teza II din Legea nr. 85/2014: „[…] Sunt creanțe anterioare și creanțele bugetare 
stabilite printr-o decizie de impunere întocmită ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea 
anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, 
organele de inspecție fiscală vor efectua inspecția fiscală pe baza analizei de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Creditorii bugetari vor 
înregistra cererea de admitere a creanței, conform evidențelor proprii, în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), 
urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii, să 
înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanței inițiale, dacă este cazul.” 
În urma verificării Suplimentului al cererii de admitere a creanței inițiale la masa credală formulat de A.J.F.P. Arad, 
administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul legal de 60 de zile, fiind înregistrată la 
Tribunalul Arad, în data de 24.12.2019. 
În temeiul prevederilor art. 102 alin. (1) teza II din Legea nr. 85/2014,  administratorul judiciar a procedat la înscrierea 
în Tabelul definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Basswood Timber SRL a suplimentului de 
creanță a creditorului D. G. R. F. P. Timișoara prin A. J. F. P. Arad în cuantum de 778.145 lei, conform disp. art. 161 
pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


