
Anunț privind raportul întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1132 Din data de 13.04.2020 
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. 97 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei și de insolvență, anunță: Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de 
insolvență a debitorului SC Serartim Car SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței şi de insolvenţă, a fost depus la grefa Tribunalului Timiș, Secţia a II-a Civilă. 
Admnistratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Serartim Car SRL 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: 
(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.  
Informații suplimentare: 
- Consultarea Raportului privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC 
Serartim Car SRL se poate face la dosarul cauzei aflat la arhiva Tribunalului Timiș, cât și la sediul administratorului 
judiciar, pe cheltuiala solicitantului sau pe site-ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la secțiunea 
Dosare – Serartim Car SRL. 
- Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


