
1 
 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 

Nr.: 916 Data emiterii: 19.03.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4618/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC Serartim Car SRL, cod de identificare fiscală: 32521767; Sediul social: Sânnicolau Mare, str. Nistor 
Oprean, nr. 10, cam. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2933/2013. 
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 Serartim Car SRL, 
conform Sentinței civile nr. 166 din data de 05.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 4618/30/2019 de către Tribunalul 
Timiș, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă notifică: 

Deschiderea procedurii generale a insolvenței în temeiul art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 împotriva debitorului SC 
Serartim Car SRL, cu sediul social în Sânnicolau Mare, str. Nistor Oprean, nr. 10, cam. 1, jud. Timiș, înregistrată la 
ORC sub nr. J35/2933/2013, CUI 32521767, prin Sentința civilă nr. 166 din data de 05.03.2020 pronunțată în dosarul 
nr. 4618/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, respectiv în temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus numirea în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
6. Creditorii debitorului SC Serartim Car SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului SC Serartim Car SRL 
este la data de 21.04.2020.  
În temeiul art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a 
procedurii; cererile de admitere a creanțelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. 
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.  
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 temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul 
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Pentru ca o 
creanță înregistrată să fie considerată valabilă este necesar să îndeplinească următoarele condiții: certă, lichidă și 
exigibilă, de mai mult de 60 de zile. Prin creanță certă, în sensul Legii nr. 85/2014, se înțelege acea creanță a cărei 
existență rezultă din însuși actul de creanță sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de 
dânsul.  
7. În temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014, vă aducem la cunoștiință faptul că efectuarea actelor procedurale 
corespunzătoare deschiderii procedurii de insolvență, se va face cu respectarea următoarelor termene limită: 
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar de creanțe este la data de 11.05.2020; 
Conform disp. art. 111 alin. (1)-(4) din Legea nr. 85/2014, debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea să 
formuleze contestații față de tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabel. Contestațiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât și în procedura simplificată. Sub sancțiunea anulării, contestația va 
fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, precum și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se 
folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepția celor care nu se 
află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestației. Partea care formulează contestația 
trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor ce o însoțesc administratorului 
judiciar, creditorului a cărui creanță se contestă, precum și administratorului special. În cazul în care această obligație 
nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condițiile Codului de procedură civilă. 
Termenul pentru întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului definitiv de creanțe este la 
data de 29.05.2020. 
Termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la 
apariția stării de insolvență a debitorului SC Serartim Car SRL, întocmit în temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 
85/2014 la grefa Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă este la data de 14.04.2020, raportul putând fi consultat atât la 
dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, cât și la sediul procesual al administratorului 
judiciar, pe cheltuiala solicitantului. 
8. Adunarea Generală a Creditorilor: prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc în data de 
14.05.2020, ora 12:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, având ca ordine de zi: 
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(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a debitorului 
SC Serartim Car SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea administratorului judiciar/confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 166 din data de 05.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 
4618/30/2019. 
(4).Stabilirea retribuției administratorului judiciar desemnat/aprobarea retribuției administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență a debitorului SC Serartim Car 
SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes 
(exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința Adunării Generale a Creditorilor din data 
de 14.05.2020, ora 12:00, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 21.05.2020, la ora 12:00 la 
sediul procesual al administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Conform disp. art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor va fi depus de 
către administratorul judiciar la dosarul cauzei și transmis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, în 
termen de două zile de la data adunării creditorilor.  
Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au 
votat împotriva luării hotărârii respective și au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum și 
la cererea creditorilor care au lipsit motivat de la ședința adunării creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate 
în procesul-verbal întocmit, în termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al adunării creditorilor. 
Primul termen pentru verificarea stadiului procedurii de insolvență este la data de 18.06.2020. 

Informații suplimentare: 

- În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a 
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014. 
- Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care 
atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.  
- Actele de procedură se impun a fi depuse cu respectarea multiplului exemplar, iar actele cu caracter litigios – 
contestații, obiecțiuni, se impune a fi comunicate și în format electronic, împreună cu încă un exemplar în format 
scriptic. 
- Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosarul cauzei, în dublu exemplar, unul 
pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru 
administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
-  Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Sancțiunea nedepunerii dovezii 
plății acesteia – anularea cererii. 
- Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul 
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat 
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi 
înregistrată la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu 
titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 
pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii generale a insolvenței se suspendă toate acţiunile judiciare 
sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014). 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


