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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 647 Din data de 24.02.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1461/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Rusu Ioan 
Cătălin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sf. Gheorghe, Str. Kriza János nr.2, cod 520023, jud. Covasna. 
3. Debitor: SC Mon-Tim SRL, cod de identificare fiscală: 14341814; Sediul social: oraș Covasna, str. Mihai Eminescu, 
nr. 118, jud. Covasna; Număr de ordine în registrul comerţului J14/183/2001. 
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 Mon-Tim SRL, conform 
Încheierii de ședință în camera de consiliu din data de 14.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia 
Civilă, în dosarul nr. 1461/119/2019, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Mon-Tim SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Mon-Tim SRL 

Număr dosar 1461/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă. 
Judecător-sindic: Rusu I. C. 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Mon-Tim SRL. 
1. Referitor la disp. art. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. Prin Decizia nr. 607 din 12.12.2019 privind rezultatul 
selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență, emisă de Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Covasna, ca urma a invitației de participare din data de 27.11.2019, pentru depunerea ofertelor în 
vederea desemnării practicianului în insolvență în dosarul nr. 1461/119/2019, aflat pe rolul Tribunalului Covasna, ce are 
ca obiect insolvența debitorului SC Mon-Tim SRL, având în vedere prevederile Ordinului Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1443/2019, Comisia a declarat câștigătoare oferta depusă de Consultant 
Insolvență SPRL, cu onorariul lunar de 325 lei + TVA și onorariu de succes 1% + TVA, subscrisa întrunind cel mai 
mare punctaj. 
Conform extrasului din procesul-verbal al adunării creditorilor nr. 267/03.02.2020 publicat în BPI nr. 2304/04.02.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor a confirmat în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mon-Tim SRL 
practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar de 325 lei + TVA și un onorariu de succes 
de 1% + TVA din sumele distribuite creditorilor.  
În temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, prin Încheierea de ședință în camera de consiliu din data de 
14.02.2020 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 1461/119/2019, publicată în BPI nr. 3266/18.02.2020, 
judecătorul-sindic a confirmat administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant legal – asociat 
coordonator Popescu George, cu sediul procesual ales în Timișoara, strada Daliei, numărul 8, mansardă, județ Timiș, 
având cod unic de înregistrare 31215824, membru UNPIR având număr matricol RFO II 0649, care urmează a fi 
retribuit cu un onorariu lunar de 325 lei + TVA și un onorariu de succes de 1% + TVA – conform Deciziei nr. 607/12 
decembrie 2019 a Comisiei de selecție a practicienilor în insolvență din cadrul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Covasna. 
2. Referitor la disp. art. 99 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a procedat 
la comunicarea următoarelor notificări: 
- a comunicat notificarea nr. 624/21.02.2020 către debitorul SC Mon-Tim SRL la sediul social din orașul Covasna, str. 
Mihai Eminescu, nr. 118, jud. Covasna, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire;  
- a comunicat notificarea nr. 625/21.02.2020 către administratorul debitorului dna Boros M. la adresa de domiciliu, prin 
poștă cu scrisoare cu confirmare de primire;  
Prin intermediul notificărilor comunicate, în temeiul art. 82 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a solicitat 
toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată de debitor, respectiv i-au fost aduse la cunoștință 
prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014: ,,(1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile 
judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. 
Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor.[…]”, precum și prevederile art. 83 alin. (2) și (3) din Legea 85/2014. 
Prin notificările nr. 624/21.02.2020 și 624/21.02.2020 comunicate către debitorul SC Mon-Tim SRL și administratorul 
social Boros M., subscrisa a adus la cunoștință faptul că în data de 06.03.2020, orele 13.00, se va deplasa la sediul 
debitorului SC Mon-Tim SRL în vederea efectuării procedurii de inventariere în conformitate cu disp. art. 101 din 
Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat dnei Boros M somația nr. 644/24.02.2020, prin care a solicitat 
predarea tuturor actelor contabile aferente debitorului SC Mon-Tim SRL, respectiv predarea tuturor bunurilor și 
disponibilităților bănești din averea debitorului, în vederea inventarierii acestora. 
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- a comunicat prin mail notificarea nr. 622/21.02.2020 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Covasna în vederea efectuării mențiunii corespunzătoare.  
- a comunicat notificarea nr. 241/20.01.2020 către fostul administrator judiciar Dogaru, Oană și Asociații SPRL al 
debitorului SC Mon-Tim SRL, prin fax și prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire nr. AR39874220701.  
În vederea obținerii de informații suplimentare necesare analizei amănunțite a activității debitorului SC Mon-Tim SRL, 
administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la transmiterea notificării nr. 623/21.01.2020 către 
fostul administrator judiciar provizoriu Dogaru, Oană și Asociații SPRL solicitând copii ale următoarelor documente: 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitoarea Mon-Tim SRL în perioada de 
observație; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC Mon-Tim SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar provizoriu; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul întocmit conform disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii 
acestora și dovezile privind notificările efectuate în temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii de insolvență de către dvs. în calitate administratorul judiciar în 
temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
De asemenea, subscrisa a solicitat de la fostul administrator judiciar Dogaru, Oană și Asociații SPRL, comunicarea, cât 
de curând posibil, a datelor de contact ale administratorului special desemnat de Adunarea Generală a Asociaților 
debitorului SC Mon-Tim SRL/ale administratorului social al debitorului SC Mon-Tim SRL dna Boros M..  
Conform răspunsului comunicat de către fostul administrator judiciar Dogaru, Oană și Asociații SPRL prin e-mail în 
data de 24.02.2020, acesta nu a intrat în posesia documentelor financiar-contabile ale societății Mon-Tim SRL, având în 
vedere faptul că administratorul debitoarei nu a luat legătura cu administratorul judiciar Dogaru, Oană și Asociații 
SPRL.  
3. Referitor la situația financiară a debitorului. Nefiindu-i predate documentele solicitate până la data prezentului raport 
de activitate atât de către administratorul social, subscrisa a procedat la cercetarea actelor publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență, respectiv urmare obținerii accesului la dosarul electronic, a analizat actele și înscrisurile 
depuse la dosarul cauzei, reținându-se următoarele: 
- Conform Tabelului definitiv al creanțelor privind debitorul SC Mon-Tim SRL nr. 193/23.01.2020 publicat în BPI nr. 
1608/27.01.2020, masa credală a debitorului este constituită din: creanța creditorului Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Covasna în cuantum de 41.130 lei, având rangul de preferință conform art. 161 alin. (1) pct. 5 din 
Legea nr. 85/2014 și creanța creditorului Primăria Covasna în cuantum de 653 lei, având rangul de preferință conform 
art. 161 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 
- Conform Certificatului constator nr. 21991/07.10.2019 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Covasna, depus la dosarul cauzei în data de 11.10.2019 de către A.J.F.P. Covasna, administratorul debitorului este dna 
Boroș M., data numirii în funcție: 03.12.2009, cu o durată a mandatului nelimitată. 
- În data de 11.12.2019 este depus la dosarul cauzei Raportul privind cauzele și împrejurările ce au condus la insolvența 
debitorului SC Mon-Tim SRL. 
Din Raportul privind cauzele și împrejurările ce au condus la insolvența debitorului SC Mon-Tim SRL se rețin 
următoarele aspecte: 
• Societatea nu a depus nicio situație economico-financiară, conform site-ului oficial ANAF. 
• Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva averii debitorului SC Mon-Tim SRL nu a 
fost primită, plicul întorcându-se cu mențiunea „refuză primirea”. 
• Administratorul debitoarei nu a depus documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
• Primăria Covasna a comunicat prin adresa nr. 16023/07.11.2019 faptul că societatea nu figurează cu bunuri în 
evidențele fiscale ale instituției. 
• Având în vedere faptul că nu au fost predate documentele financiar-contabile ale societății debitoarei, fostul 
administrator judiciar Dogaru, Oană și Asociații SPRL nu a putut determina cauzele și împrejurăriule ce au condus la 
starea de insolvență, respectiv nu a descoperit indicii privind săvârșirea unor fapte prevăzute la art. 169 din Legea nr. 
85/2014. 



3 
 

• Ținând cont de faptul că societatea nu a depus niciun bilanț coroborat cu faptul că societatea nu figurează cu bunuri în 
patrimoniu, fiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute de art. 38 alin. (2) lit. c) pct. (1) din Legea nr.  85/2014, fostul 
administrator judiciar Dogaru, Oană și Asociații SPRL a solicitat intrarea în faliment a debitoarei în temeiul 
prevederilor art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm că nu au fost respectate disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind depășit termenul limită de 40 de 
zile de la data desemnării administratorului judiciar Dogaru, Oană și Asociații SPRL de depunere a raportului asupra 
cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi 
imputabilă. Conform celor prezentate în Raportul privind cauzele și împrejurările ce au condus la insolvența debitorului 
SC Mon-Tim SRL, se constată astfel că debitorul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din 
Legea nr. 85/2014. De asemenea, nu au fost respectate disp. art. (4) din Legea nr. 85/2014, cu privire la supunerea 
propunerii privind intrarea în faliment a debitorului, potrivit alin. (2) din același articol de lege, aprobării adunării 
generale a creditorilor la prima ședință a acesteia.  
- Subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei procesul-verbal de inventariere a averii debitorului SC Mon-Tim SRL 
întocmit de Dogaru, Oană și Asociații SPRL în temeiul art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
- Nu a fost identificat la dosarul cauzei procesul-verbal al Adunării Generale a Asociaților debitorului SC Mon-Tim 
SRL privind desemnarea administratorului special, în conformitate cu disp. art. 53 din 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 (valabile la link-ul: 
https://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html), data înregistrării ultimei declarații – 14.01.2013, activitatea 
economică a debitorului fiind reluată din data de 02.12.2009.  
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Mon-Tim SRL este inactivă conform deciziei 
nr. 731/08.03.2013 începând cu data de 21.03.2013. (https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatInactivi.jsp) 
Administratorul judiciar a procedat la solicitarea de informații privind eventualele bunuri ce pot exista în averea 
debitorului, de la Oficiul de Cadastru și Publicate Imobiliară Covasna prin adresa nr. 643/24.02.2020 și de la Serviciul 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului 
Județului Covasna prin adresa nr. 626/21.02.2020.  
De asemenea, administratorul judiciar a revenit și a transmis către Primăria Orașului Covasna adresa nr. 627/21.02.2020 
prin care solicitat acesteia să comunice dacă debitorul Mon-Tim SRL figurează în evidențele fiscale ale Primăriei 
Orașului Covasna cu bunuri impozabile, sau a figurat în ultimii 2 ani cu bunuri impozabile.  
De asemenea, având în vedere faptul că nu au fost identificate la dosar dovezile privind notificarea băncilor cu privire la 
deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului SC Mon-Tim SRL, respectiv suspendarea măsurilor de 
executare silită, administratorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii de 
insolvență împotriva debitorului SC Mon-Tim SRL nr. 631/24.02.2020 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.  
4. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar va proceda la întocmirea Suplimentului la Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus 
la insolvenţa debitorului SC Mon-Tim SRL, cu menționarea persoanelor cărăra le-ar fi imputabilă. 
Întrucât documentele contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar de către reprezentantul 
debitorului, acesta nu a reuşit să identifice acte juridice pentru care să fie incidente art. 117 şi 118 din Legea nr. 
85/2014. Administratorul social al debitorului dna Boroș M. prejudiciază creditorii bugetari, prin faptul că nu 
colaborează cu administratorul judiciar în vederea identificării eventualelor active care ar putea exista în patrimoniul 
debitorului SC Mon-Tim SRL şi îndestulării creditorului bugetar. Administratorul social Boroș M. nu a predat 
administratorului judiciar documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către debitor. 
Astfel, administratorul judiciar va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social 
Boroș M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
5. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura generală a 
insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în cuantum de 21,52 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00002204 24.02.2020 7.32 lei comunicare notificare și somație către administratorul Boros M. 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00002206 24.02.2020 14.20 lei 
comunicare notificări către debitor și fostul administrator judiciar 

provizoriu 

 
Total cheltuieli avansate de administratorul judiciar în 

procedura generală de insolvență 
21.52 lei 

 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
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; 
- societatea Mon-Tim SRL nu are o structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității. 
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- debitorul SC Mon-Tim 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: 
• nu deține nicun bun în patrimoniul acesteia; 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
cât şi cele precizate anterior, solicităm Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment a debitorului SC Mon-Tim 
SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui 
nou termen în vederea înaintării Tribunalului Covasna a cererii de antrenare a răspunderii administratorului debitorului 
Boroș M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


