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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1061 din data de 02.04.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3684/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Ţepeş Vodă nr. 2, jud. Timiş; programul arhivei: Luni – Joi 

orele 08:30 – 12:30. 

3.1. Debitor: SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, cod de identificare fiscală: 37242852; Sediul social: Liebling, nr. 33, 

jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/856/2017. 

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 CASA TRANDAFIRILOR 

VASIMED SRL, conform Încheierii nr. 147/2019 din 27.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 3684/30/2019 de către 

Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, comunică: Raport lunar de activitate privind debitorul SC Casa Trandafirilor 

Vasimed SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raport lunar de activitate  

privind debitorul SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL 

Număr dosar 3684/30/2019; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă. 

Temei juridic: art. 92 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL. 

1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 

 Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 

386/04.02.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 3960/26.02.2020 şi afișat pe site-ul administratorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Raport-de-activitate-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf. 

2. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 

Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL urmează a fi aprobat prin hotărârea Adunării Generale a 

Creditorilor din data de 07.04.2020. 

3. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014 

Prin Sentința nr. 147/2020 din data de 27.02.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 3684/30/2019, în 

temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de 

administrare al debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL cu sediul în sat Liebling, nr. 33, jud. Timiș, înregistrată 

în Registrul Comerţului sub nr. J35/856/2017, CUI 37242852 

În temeiul art. 38 și art. 145 alin. (1) lit. A, b din Legea nr. 85/2014, s-a dispus începerea procedurii de faliment a 

debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, respectiv este numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în 

insolvență Consultant Insolvență SPRL. 

Prin Sentința nr. 147/2020 din data de 27.02.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 3684/30/2019, au fost 

fixate următoarele termene: 

-Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii – 03.04.2020; 

-Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, depunerea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor 

– 13.04.2020; 

-Termenul limită pentru afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor – 23.05.2020; 

-Termenul de judecată în cauză pentru data de 23.06.2020. 

Menționăm faptul că Sentința civilă nr. 147 din 27.02.2020 nu a fost comunicată lichidatorului judiciar până la data 

prezentului raport de activitate, iar în BPI a fost publicată în data de 17.03.2020. 

4. Referitor la disp. art. 99 și art. 146 din Legea nr. 85/2014  

Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 146 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat 

următoarele activități, în vederea derulării procedurii de insolvență: 

-a comunicat debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL la sediul din Liebling, nr. 33, jud. Timiș, notificarea nr. 

902/18.03.2020 privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

-lichidatorul judiciar a comunicat creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire notificarea privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Casa Trandafirilor 

Vasimed SRL nr. 897/18.03.2020, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

Notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL a fost 

publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5345/18.03.2020, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-

impotriva-debitorului-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf, precum şi în cotidianul Național din data de 

19.03.2020, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
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În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Timiș notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Casa 

Trandafirilor Vasimed SRL nr. 903/18.03.2020, în vederea efectuării mențiunilor necesare. 

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

Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 902/18.03.2020 către debitor, 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 03.04.2020, ora 11:00.  

De asemenea, având în vedere disp. art. 145 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „termenul maxim de la intrarea in 

faliment în cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către 

lichidator judiciar, împreună cu lista actelor și operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii prevazute la art. 84 

alin. (2);” lichidatorul judiciar a solicitat administratorilor Tăutu C. și Belei A. să procedeze la predarea către 

lichidatorul judiciar a gestiunii averii debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, a documentelor aferente 

gestiunii averii debitorului și a listei actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii de insolvență până la 

data de 30.03.2020. 

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

Lichidatorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor la sediul din Timișoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiș, în data de 30.03.2020, ora 12:00, având ordinea de zi: 

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

Sentința nr. 147/2020 pronunțată în data de 27.02.2020. 

(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 

întreaga procedură de insolvență și de faliment a debitorului SC Casa Trandafirilor Vasimed SRL, în cazul onorariului 

fix și procentul de 5% 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.” 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost parte integrantă din cuprinsul notificării privind deschiderea 

procedurii de faliment împotriva debitorului Casa Trandafirilor Vasimed SRL nr. 898/18.03.2020, publicată în BPI nr. 

5345/18.03.2020 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-impotriva-debitorului-SC-Casa-

Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf. 

Conform Procesului-verbal nr. 1027/30.03.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Casa 

Trandafirilor Vasimed SRL din data de 30.03.2020 nu s-au prezentat și nici nu au comunicat punct de vedere niciun 

creditor. Astfel, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind prezent niciun creditor, și nefiind 

comunicat niciun punct de vedere, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor se află în 

imposibilitate de a adopta o decizie. 

Procesul-verbal nr. 1027/30.03.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 

nr. 5876/30.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-SC-Casa-Trandafirilor-

Vasimed-SRL-din-data-de-30.03.2020.pdf. 

În cazul lipsei de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 30.03.2020, Adunarea 

Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 07.04.2020, la ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar, cu aceeași 

ordine de zi. 

7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 

îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G. 


