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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1426 Din data de 18.05.2020 
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. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de analiză a 
creanţei declarate de creditorul Raiffeisen Bank SA împotriva averii debitorului SC Serartim Car SRL, în anexă, în 
număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de analiză a creanţei declarate de creditorul Raiffeisen Bank SA  

împotriva averii debitorului SC Serartim Car SRL 

Număr dosar 4618/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Casiana Todor  
Temei juridic: în temeiul art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Serartim Car SRL 
În data de 16.04.2020 a fost înregistrată la grefa Tribunalului Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4618/30/2019, 
Cererea de admitere a creanței împotriva debitorului SC Serartim Car SRL formulată de creditorul Raiffeisen Bank SA, 
cu sediul în București, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, Sector 1, înmatriculată în Registrul Bancar sub 
nr. RB-PJR-40-009/1999, număr de ordide în Registrul Comerțului J40/44/1991, societate administrată în sistem 
dualist, CIF 361820. 
În procedura de verificare a creanței s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• 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.” 
• Prevederile 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. 105 alin. (1) 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).” 
Administratorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la 
verificarea creanței declarate de Raiffeisen Bank SA împotriva averii debitorului SC Serartim Car SRL, după cum 
urmează:  
Creditorul Raiffeisen Bank SA, cu sediul în București, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, Sector 1, 
înmatriculată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-009/1999, număr de ordide în Registrul Comerțului J40/44/1991, 
societate administrată în sistem dualist, CIF 361820, a formulat cerere de admitere a creanței împotriva averii 
debitorului SC Serartim Car SRL pentru suma de 13.500,72 lei, creanță garantată rezultată din Contractul de credit nano 
overdraft nr. 4/10.04.2015, care la data deschiderii procedurii generale de insolvență era compusă din: 12.405,98 lei – 
sold credit restant la plată; 8,62 lei – dobânzi curente; 1.086,12 lei – dobânzi restante. 
În fapt, între creditorul Raiffeisen Bank SA și SC Serartim Car SRL în calitate de împrumutat a fost încheiat Contractul 
de facilitate de credit nr. 4/2015 prin care s-a acordat împrumutatului un credit revolving, înregistrat sub formă de 
descoperit de cont (overdraft) al Contului curent denominat în LEI, având cod IBAN RO40RZBR0000060016312648, 
deschis la Raiffesein Bank SA pentru o sumă maximă de 25.000 lei, creditul fiind destinat finanțării curente a 
debitorului SC Seratim Car, acesta fiind garantat cu ipotecă mobiliară de prim rang având ca obiect contul/conturile 
deschise la Raiffeisen Bank: contul identificat cu cod IBAN RO40RZBR0000060016312648 denuminat în RON și 
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contul identificat IBAN RO10RZBR0000060016468776 denominat în RON, precum și orice alte conturi deschise de 
Serartim Car SRL la Raiffeisen Bank SA. 
Astfel, creditorul Raiffeisen Bank SA a solicitat admiterea cererii și dispunerea înscrierii în tabelul creanțelor cu suma 
de 13.500,72 lei – creanță garantată, plus cheltuieli judiciare în sumă de 200 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței la masa credală, adminsitratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a 
fost depusă termenul legal, fiind achitată taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform ordin de plată nr. 
186257/03.04.2020. 
Din suma de solicitată de creditorul Raiffeisen Bank SA prin intermediul cererii de admitere a creanței la masa credală, 
s-a respins suma de 200 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, având în vedere că art. 1 alin. (2) din OUG nr. 
80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru prevede că „[...] taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condițiile 
prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor prestate de către 
instanțele judecătorești [...]”. 
În temeiul art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorului Raiffeisen 
Bank SA cu privire la neînscrierea creanței în sumă de 200 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, având în vedere că 
art. 1 alin. (2) din OUG nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru, respectiv înscrierea creanței solicitate în 
cuantum de 13.500,72 lei în Tabelul preliminar rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Serartim 
Car SRL, cu rangul de preferință prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


