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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr. 2254 Data emiterii: 20.12.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 

3.1. Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL, cod de identificare fiscală: 17677305; Sediul social: Moldova Nouă, 

Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/570/2005. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. 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, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, 

conform Sentinței civile nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2038/115/2019 de către Tribunalul 

Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 

de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Adivasdo Prod Impex SRL, astfel 

întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Adivasdo Prod Impex SRL 

Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

Judecător sindic: 2038/115/2019 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL. 

1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice 

Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin a solicitat deschiderea procedurii simplificate a 

insolvenței împotriva debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 

Prin Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, 

de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, este admisă cererea formulată de A.J.F.P. Caraș-

Severin de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva averii debitoarei SC Adivasdo Prod Impex SRL, 

cu sediul în Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin, CUI 17677305, înregistrată în Registrul 

Comerţului sub nr. J11/570/2005. 

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență 

Consultant Insolvență SPRL. 

Prin Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, 

de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, au fost fixate următoarele termene: 

-Termenul limită pentru depunerea creanțelor – 13.01.2020; 

-Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor – 

27.01.2020; 

-Termenul limită pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor – 24.02.2020; 

-Termenul pentru continuarea procedurii – 20.02.2020. 

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 Adivasdo Prod Impex SRL la sediul social din Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, jud. 

Caraș-Severin, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 2072/11.12.2019, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire nr. AR39874907051; 

- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Adivasdo Prod Impex 

SRL nr. 2076/11.12.2019 către asociatul Gheorghițanu A. la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire nr. AR39874907071, respectiv a comunicat notificarea nr. 2075/11.12.2019 către asociatul 

Gheorghițanu M., la adresa de domiciliu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39874907061; 

- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului, prin poștă, 

cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin mail, astfel: 

Nr. Destinatar Adresa 

1 Primăria Moldova Nouă Moldova Nouă, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 26, CP 325500, jud. Caraș-Severin 

2 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului  București, Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, cod postal 014294 

3 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin Reșița, str. Doman II, nr. 2, jud. Caraș-Severin 

4 Direcția Regională Vamală Timișoara Timișoara, B-dul. Mareșal C.Prezan nr 89, bl.45 D, jud. Timiş     

- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Adivasdo 

Prod Impex SRL prin mail, către:  
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Nr. Destinatar Adresa 

1 Biroul Vamal de interior Caraş-Severin     Reșița, Str.Paul Iorgovici nr.29, cod 320026, jud.Caras-Severin     

2 Primăria Municipiului Reșița Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, C.P. 320084, jud. Caraș-Severin 

Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL a 

fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23520/10.12.2019 precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei 

din data de 10.12.2019, 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 Caraș-Severin notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței nr. 2047/09.12.2019 

prin fax, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 

De asemenea, conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul 

Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, lichidatorul 

judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva 

debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 2046/09.12.2019 către următoarele bănci: First Bank România, Eximbank 

SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank Europe plc, 

Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP 

Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank; Garanti Bank SA; ING 

Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank; UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria 

Bank SA; Idea Bank. 

Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul SC 

ADIVASDO PROD IMPEX SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Patria Bank SA; Alpha Bank 

Romania; Banca Comercială Română; Eximbank SA; Libra Internet Bank SA; Idea Bank; Banca Leumi Romania; 

Intesa Sanpaolo Bank; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; OTP Bank România SA. 

Conform adresei nr. 67841/2019-12-09 emisă de Centrul Operațional, Colectiv Operațiuni Popriri din cadrul Raiffeisen 

Bank, societatea Adivasdo Prod Impex a fost identificată că deține următorul cont de garanții: cod IBAn RO86 RZBR 

0000 0600 1398 1783, sold 0,00 lei. Persoanele care dețin drept de semnătură sunt: Gheorghițanu A. și Gheorghițanu 

M. 

Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la analiza detaliată a extraselor de cont comunicate de Raiffeisen Bank. 

3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a notificat debitorul, asociații Stănciulescu M. și Stănciulescu Gh., 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 18.12.2019, la ora 14:30.  

Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 2176/18.12.2019, lichidatorul judiciar fost în imposibilitate de a 

identifica bunuri în averea debitoarei. 

Conform disp. art. 93 și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, inventarul bunurilor debitoarei se va face după 

obținerea situațiilor scrise privind bunurile din averea debitoarei. În cazul în care lichidatorul judiciar nu identifică 

niciun bun, inventarul se încheie pe baza comunicărilor scrise transmise de autoritățile relevante. 

Menționăm că în data de 19.12.2019, dl. Gheorghițanu A. în calitate de administrator al debitorului SC Adivasdo Prod 

Impex SRL a predat lichidatorului judicar la sediul procesual al acestuia din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 

Timiș, documentele financiar-contabile predate parțial, precum și alte acte aferente activității economice desfășurate de 

către debitor, conform proces-verbal de predare-primire nr. 2199/19.12.2019. 

Astfel, lichidatorul judiciar va proceda la analiza detaliată documentelor contabile predate parțial de către dl. 

Gheorghițanu A. în vederea identificării cauzelor și împrejurărilor care au determinat apariția stării de insolvență a 

debitorului. 

4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 

Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 312/JS 

din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 

și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Asociaților 

SC Adivasdo Prod Impex SRL în data de 18.12.2019, ora 14:00, sediul social al debitorului din Moldova Nouă, Malilug 

Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin, în vederea desemnării administratorului special al societății SC Adivasdo Prod 

Impex SRL. 

Conform Procesului-verbal nr. 2177/18.12.2019 al Adunării Generale a Asociaților SC Adivasdo Prod Impex SRL, la 

ședința adunării asociaților nu au fost prezenți niciunul dintre cei doi asociați, respectiv președintele de ședință - 

practician în insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL, a constatat faptul că 

Adunarea Generală a Asociaților SC Adivasdo Prod Impex SRL nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite prevederile 

legale referitoare la valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare la adoptarea hotărârilor, 

respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege. 

În conformitate cu disp. art. 53 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, pentru soluționarea acțiunilor prevăzute la art. 117-

122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre 

organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii procedurii.  

Desemnarea se va face de către judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților.  

În cazul în care ulterior adunarea generală a asociaților/acționarilor/membrilor alege un administrator special, acesta va 

prelua procedura în stadiul în care se găsește la data desemnării. 
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5. Referitor la situația financiară a debitoarei 

Reprezentanţii SC Adivasdo Prod Impex SRL nu au răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, în sensul că nu au 

furnizat informaţiile solicitate de către acesta și prevăzute de Legea nr. 85/2014. 

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 – 08.09.2015. 

Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Adivasdo Prod Impex SRL este inactivă 

conform deciziei nr. 244/25.01.2016 începând cu data de 01.03.2016.  

Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, alunarea 

înregistrării în scopuri de TVA a debitorului a fost efectuată din oficiu, fiind operată în data de 08.09.2015. 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2014 societatea debitoare prezintă 

următoarea situație financiară: 
Denumire indicatori 31.12.2014 

Total active imobilizate 168.651 lei 

Total active circulante, din care: 150.278 lei 

- stocuri 0 lei 

- creanţe 49.590 lei 

- casa şi conturi la bănci 100.688 lei 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 lei 

TOTAL ACTIV 318.929 lei 

Total capitaluri proprii 92.279 lei 

Total datorii 90.530 lei 

Venituri înregistrate în avans 136.120 lei 

TOTAL PASIV 13.893 lei 

De asemenea, conform indicatorilor publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, în anul 2014 debitoarea a 

înregistrat doar cheltuieli în cuantum total de 18.924 lei. 

Conform datelor menționate de către creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin în cererea de 

deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului, Adivasdo Prod Impex SRL înregistrează datorii 

față de bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 182.378 lei (valoarea titlurilor executori pentru 

care s-a instituit sechestru fiind în sumă de 146.727 lei, valoarea debitelor înscrise în Arhiva Electronică de Garanții 

conform avizelor emise fiind de 97.001 lei). 

Astfel, lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail și prin poștă cu confirmare de primire adresa nr. 2077/11.12.2019 

prin care a solicitat Primăriei Moldova Nouă, să comunice subscrisei dacă societatea Adivasdo Prod Impex SRL 

figurează în evidențele fiscale ale Primăriei Moldova Nouă cu bunuri impozabile. 

De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis prin mail adresa nr. 2078/11.12.2019 prin care a solicitat Primăriei 

Municipiului Reșița, să comunice subscrisei dacă societatea Adivasdo Prod Impex SRL figurează în evidențele fiscale 

ale Primăriei Municipiului Reșița cu bunuri impozabile. 

Subscrisa a transmis adresa nr. 2070/11.12.2019 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin, prin 

mail și prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39874965615, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea 

figurează în evidețele OCPI Caraș-Severin cu bunuri imobile, comunicarea copiilor ale documentelor din care rezultă 

dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de funciară. 

De asemenea lichidatorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39874907041, adresa nr. 

2071/11.12.2019 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din 

cadrul Instituției prefectului județului Caraș-Severin, prin care a solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în 

evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu autoturisme-autovehicule. 

6. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  

Având în vedere dispozițiile Sentinței civile nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-

Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, lichidatorul judiciar a 

convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, publicând o dublă convocare: 

Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, 

nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 03.02.2020, ora 11:00 având ca ordine de zi: 

„(1).Prezentarea situației financiare a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 

(2).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 

civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2038/115/2019. 

(3).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL.” 

În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 03.02.2020, 

Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 10.02.2020, la ora 11:00 la sediul lichidatorului judiciar, 

cu aceeași ordine de zi. 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din notificarea privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență împotriva averii debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 2031/09.12.2019, publicată în 

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23520/10.12.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificate-a-

insolventei-impotriva-debitorului-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf 
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7. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar  

Cheltuielile ocazionate de procedura simplificată a insolvenței, avansate de către lichidatorul judiciar, sunt în cuantum 

de 123,84 lei. 

8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 

procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, identificarea bunurilor din averea 

debitorului, întocmirea tabelului preliminar de creanțe și îndeplinirea atribuțiilor 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

 


