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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 259 Data emiterii: 22.01.2020 
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. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și 
art. 110 din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de analiză a creanțelor formulate împotriva averii debitorului SC 
Adivasdo Prod Impex SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de analiză a creanțelor formulate împotriva averii debitorului 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 Vasilovici Stiuj Viviana 
Temei juridic: art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL  
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. 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64 coroborat cu disp. art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a notificat cu privire la deschiderea procedurii simplificate de insolvență, astfel: 
I. 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 Moldova Nouă 

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

AR39874965585 

2 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului  

București, Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, cod postal 
014294 

AR39874965595 

3 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Caraș-Severin 

Reșița, str. Doman II, nr. 2, jud. Caraș-Severin 
AR39874965605 

4 Direcția Regională Vamală Timișoara Timișoara, B-dul. Mareșal C. Prezan nr 89, bl.45 D, jud. Timiş     AR39874965625 

- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Adivasdo 
Prod Impex SRL prin mail, către: 

Nr. 
crt. 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 

Conform adresei comunicate de Direcția Regională Vamală prin Biroul Vamal Caraș-Severin nr. 5996/16.12.2019, 
debitorul nu figurează cu debite în evidențele Biroului Vamal de Interior Caraș-Severin.  
II. În conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 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.  
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate de insolvență a respectat disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014, 
cuprinzând următoarele informații privind termenele stabilite de către judecătorul - sindic: 
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• Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor 
este de 27.01.2020; 
• Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor este de 7 zile de la data publicării 
tabelului preliminar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
• Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații, întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este la 
24.02.2020; 
• 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. 
• Primul termen după deschiderea procedurii la 20.02.2020. 
Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii  simplificate de insolvență împotriva debitorului SC 
Adivasdo Prod Impex SRL a respectat prevederile legale instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care 
intervine în cazul nedepunerii. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Conform disp. art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în 
urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.” 
• Conform disp. art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele 
care „[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
• Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub condiție la data 
deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să participe la distribuiri de sume în măsura 
îngăduită de prezentul titlu.” Art. 102 alin. (6) prevede următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii 
procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din 
care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele 
născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
• Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: 
„(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor 
constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste 
hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, 
anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va 
proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit 
prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a 
respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 alin. (5). 
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevăzute de legi speciale. […]” 
• Conform disp. art. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul 
definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment.” 
• Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Legea nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbre, cererea de admitere a creanței bugetare este scutită de plata taxei de timbru judiciar. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, următoarele declaraţii de creanţă:  
I. Grupa creanțelor garantate: Conform disp. art. 5 pct. 15 din Legea nr. 85/2014 definesc „creanţele care beneficiază de 
o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi 
asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, şi/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul 
debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terţ garant faţă de persoanele beneficiare ale cauzelor de 
preferinţă. În cazul în care debitorul este terţ garant, creditorul care beneficiază de o cauză de preferinţă va exercita 
drepturile corelative numai în ceea ce priveşte bunul sau dreptul respectiv. Aceste cauze de preferinţă au înţelesul dat 
lor de Codul civil, dacă prin lege specială nu se prevede altfel;[...]" 
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-
Severin, cu sediul în Reșița, str. Doman II, nr. 2, jud. Caraș-Severin, având codul unic de înregistrare fiscală 15890276, 
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a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL cu suma de 185.159 lei, 
reprezentând obligații la bugetul general consolidat datorate de societatea Adivasdo Prod Impex SRL la data de 
28.11.2019 și neachitate, din care suma 146.727 lei reprezentând creanța care beneficiază de o cauză de preferință, 
respectiv valoarea bunurilor mobile asupra cărora a fost instituit sechestru prin Procesul-verbal de sechestru nr. 
7232/17.06.2016, debite înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare: 
1. Centrală termică marca Viadrus, putere 32 KW, an fabricație 2006;  
2. Betonieră profesională marca Limex, tip 16S LS; putere 700 W, an fabricație 2011; 
3. Grup electrogen 10 KVA marca Honda, tip H 10000; 
4. Aparat aer condiționat monosplit marca Acson, model ASLC25CR ACPOA; 
5. Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP; 
6. Motocositoare FS 310 marca Still, putere motor 1,9 CP; 
7. Motofoarfecă de tuns gard viu, HS 81 T 75 cm; model M24; 
8. Motocositoare MS 260 marca Still; MS 181; an fabricație 2011; 
9. Mașina de fabricat boltari, an fabricație 2006; 
10. Ciocan Rotopercutor marca HILTI, model TE 905 AVR; an fabricație 2012; 
11. Ciocan Rotopercutor marca Schwarzbalch, model SAH 1500 HK; an fabricație 2012; 
12. Freză lemn cu motor și tablou de siguranță, an fabricație 2014; 
13. Mașină de rindeluit cu motor monofazic, an fabricație 2014; 
14. Masa circular cu panza monofazat, an fabricație 2014; 
15. Generator sudură trifazic, an fabricație 2006. 
Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Legea nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbre, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 06.01.2020. 
Conform documentelor anexate cererii de admitere a creanţei – Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 
7232/17.06.2016 întocmit de Serviciul Fiscal orășănesc Moldova Nouă și a avizului de ipotecă mobiliară, 
administratorul judiciar a admis solicitarea creditorului, respectiv a înscris provizoriu creanţa în cuantum de 146.727,00 
lei, la masa credală a debitoarei cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 - 
creanţă garantată, până la efectuarea evaluării bunurilor care fac obiectul cauzei de preferință, conform disp. art. 103 din 
Legea nr. 85/2014. 
II. Grupa creanțelor bugetare: Art. 5 pct. 14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în 
impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi 
creanţele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru 
partea de creanţă neacoperită;” 
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-
Severin, cu sediul în Reșița, str. Doman II, nr. 2, jud. Caraș-Severin, având codul unic de înregistrare fiscală 15890276, 
a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL cu suma de 185.159 lei, 
reprezentând obligații la bugetul general consolidat datorate de societatea Adivasdo Prod Impex SRL la data de 
28.11.2019 și neachitate, din care suma 146.727 lei reprezentând creanța care beneficiază de o cauză de preferință, 
respectiv valoarea bunurilor mobile asupra cărora a fost instituit sechestru prin Procesul-verbal de sechestru nr. 
7232/17.06.2016, debite înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, şi suma de 38.432,00 lei 
reprezentând obligații restante la bugetul general consolidat datorate de către societatea debitoare la data de 28.11.2019 
– TVA, dobânzi și penalități aferente TVA, impozitul pe profit, dividende persoane fizice, venituri din recuperarea 
cheltuielilor judiciare, contribuţiile privind protecţia şi asigurările sociale, contribuţiile pentru şomaj, etc., conform Fişei 
sintetice totale evaluată la data de 28.11.2019 și emisă la data de 19.12.2019. 
Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Legea nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbre, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Caraș-Severin, în data de 06.01.2020. 
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 Adivasdo Prod Impex SRL a creanţei 
creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin în cuantum de 38.432,00 lei, conform disp. art. 161 pct. 5 
din Legea nr. 85/2014. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, publicând notificarea de deschidere a 
procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Evenimentul zilei, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) 
din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


