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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1833 din data de 27.11.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3684/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă. 

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 Casa Trandafirilor Vasimed SRL, cod de identificare fiscală: 37242852; Sediul social: Liebling, nr. 33, 

jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/856/2017. 

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 CASA 

TRANDAFIRILOR VASIMED SRL, conform Încheierii nr. 1294/2019 din 07.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 

3684/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: 

Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014 privind debitorul SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, 

în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea 85/2014  

privind debitorul SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL 

Număr dosar 3684/30/2019; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL. 

1. Date generale 

Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Timiș, obţinând 

informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura acţionariatului, administatorii statutari şi 

obiectul principal de activitate. 

Astfel, SC CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL, a fost înfiinţată în anul 2011, atribuindu-se codul unic de 

înregistrare 37242852 şi numărul de ordine în registrul comerţului J35/856/2017.  

Sediul social al debitoarei: Liebling, nr. 33, jud. Timiș.  

Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1141/06.IV.2017, în baza cererii nr. 

28883 din data 20.03.2017 și a actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii și înregistrarea 

societății comerciale cu următoarele date: 

- fondator: 

1. TAUTU C., asociat unic, aport la capital 200,00 ron, data vărsării aportului 20.03.2017, echivalând cu 20 părți 

sociale, reprezentând 100% capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100%; 

- administrator persoană fizică: 

1. TAUTU C., conform actului constitutiv, durata mandatului este nelimitată, având puteri depline; 

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 869 – Alte activități referitoare la sănătatea umană; 

- activitate principală: cod CAEN 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană; 

- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 ron 

fiecare; 

- durata de funcționare: nedeterminată. 

Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1946/09.V.2019, în baza Hotărârii din 

04.04.2019, asociatul unic TAUTU C. a hotărât următoarele: 

- dl. BELEI A. este cooptat în societatea CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL prin majorare de capital 

social cu un aport în numerar de 10 RON, divizat în 1 parte socială, cu o valoare nominală de 10 RON. 

- Structura capitalului social al societății, în valoare totală de 210 lei, divizat în 21 părți sociale, va fi, după cum 

urmează: 

-TAUTU C. – 20 părți sociale, cu o valoare totală de 200 RON, reprezentând 95,24% din capitalul social al 

societății, participând la profit 95,24% și la pierderi 95,24%; 

-BELEI A. – 1 parte socială, cu o valoare totală de 10 RON, reprezentând 4,76% din capitalul social al Societății, 

participând la profit 4,76% și la pierderi 4,76%. 

Conform certificatului constatator nr.: 2106926/27.11.2019 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

începând cu data de 17.03.2017, administratorul social al debitoarei este dl. TĂUTU C., cu o durată a mandatului 

nelimitată și puteri depline. 

2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 

Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, 

prin Sentința civilă nr. 1294/2019 din data de 07.11.2019, pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II - a, în dosarul 

nr. 3684/30/2019, s-au întreprins demersurile necesare în vederea respectării obligaţiilor instituite de prevederile 

art. 58 din Legea nr. 85/2014.  
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Astfel, în temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la 

comunicarea notificării de deschidere a procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC CASA 

TRANDAFIRILOR VASIMED SRL către debitor, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Totodată, debitorul a fost notificat cu privire la obligaţia de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, 

plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi a valorii acestora, precum şi a 

datelor de identificare a cocontractanţilor astfel cum prevede art. 84 alin. (3) din Legea 85/2014. 

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, i s-a solicitat debitorului să pună la dispoziția  

administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: 

- toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, în 

vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea tuturor actelor procedurale 

instituite de Legea 85/2014; 

- lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale 

făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu precizarea că sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative 

instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie ridicarea dreptului de administrare, respectiv 

aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea 85/2014 de către judecătorul sindic. 

Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență a fost comunicată prin poștă cu scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire următorilor creditori: 
Nr. 

crt. Destinatar Adresa 

1 SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL - debitoare Liebling, nr. 33, jud. Timiș 

2 
Primăria Timișoara Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr.1, jud. Timiș 

3 

Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale 

Timiș 

Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, nr. 89, 

jud. Timiș  

4 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  

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

5 
D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș 

Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. 
Timiș 

6 
D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș 

Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. 

Timiș 

De asemenea, administratorul judiciar a procedat la notificarea asociatului care deține și funcția de administrator al 

societății, dl. Tăutu C. cât și a asociatului cooptat în anul 2019, dl. BELEI A.. 

Având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (1) şi art. 58 din Legea  85/2014, administratorul judiciar a convocat 

pentru data de 02.12.2019, ora 12:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş, Adunarea Generală Ordinară a Asociaților cu următoarea ordine de zi:  

„1.Desemnarea unui administrator special care să reprezinte interesele societății și ale asociaților și care să 

participe la procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției acestuia.” 

Convocatul Adunării Generale Ordinare a Asociaților a fost comunicat asociaților prin poștă, cu scrisoare cu 

confirmare de primire. 

De asemenea, notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC CASA 

TRANDAFIRILOR VASIMED SRL a fost transmisă spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă prin 

intermediu cererii nr. 1809 din 26.11.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 28.11.2019, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  

Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Municipiului Timiș, informații privind situația bunurilor mobile și 

imobile din patrimoniul debitoarei, înregistrate în scopul impozitării, prin intermediul adresei nr. 1812/26.11.2019, 

comunicată prin poștă cu confirmare de primire. 

3. Situaţia financiară a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL 

Până la data întocmirii prezentului raport, ca urmare a transmiterii notificării de deschidere a procedurii generale de 

insolvență la sediul social al debitoarei în data de 27.11.2019, reprezentantul debitoarei nu a avut posibilitatea să 

formuleze un răspuns solicitării administratorului judiciar, sau să procedeze la predarea documentelor financiar-

contabile aferente activității economice desfășurate de către debitoarea SC CASA TRANDAFIRILOR VASIMED 

SRL, raportat la faptul că Sentința nr. 1294 din 07.11.2019 a fost comunicată administratorului judiciar în data de 

25.11.2019 și publicată în BPI nr. 22403 tot în data de 25.11.2019. 

În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza 

datelor publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 

03.04.2018. 

Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL nu 

există în lista contribuabililor inactivi, conform raportului de interogare nr. 364433994 din 27.11.2019.  

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2015 societatea debitoare 

prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2017 

Total active imobilizate 0 lei 
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Total active circulante, din care: 200 lei 

- stocuri 0 lei 

- creanţe 0 lei 

- casa şi conturi la bănci 200 lei 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 

TOTAL ACTIV 200 lei 

Total capitaluri proprii 0 lei 

Total datorii 0 lei 

Venituri înregistrate în avans 0 lei 

TOTAL PASIV 0 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2017 debitoarea nu a 

efectuat activități economice, respectiv nu a înregistrat venituri și cheltuieli. 

4. Concluzii finale 

Având în vedere următoarele considerente: 

-debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 

reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 

-debitoarea nu a declarat la organele fiscale raportările financiare aferente anului 2018; 

-din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal 

situațiile financiare, respectiv anul 2017, rezultă că debitorul Casa Trandafirilor Vasimed SRL nu are o structură 

economico – financiară care să-i permită continuarea activității. 

-debitorul SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea 

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 

-actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar 

-administratorul social nu poate fi găsit;  

cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, APROBAREA concluziilor prezentului raport şi 

INTRAREA ÎN FALIMENT PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL 

în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G. 


