
1 
 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1621 Din data de 04.06.2020 
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. 59 alin. (1) din Legea nr. 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 Serartim Car SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) 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 Serartim Car SRL 

Număr dosar 4618/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Casiana Todor  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Serartim Car SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul 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 
Serartim Car SRL nr. 1317/30.04.2020, pentru termenul lunar din data de 05.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 6939/05.05.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-Serartim-Car-SRL-termen-lunar-05.05.2020.pdf 
2. Referitor la disp. art. 106, art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a 
publicării în ziarul Național şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă împotriva averii debitorului SC Serartim Car SRL, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă 
cererea de admitere a creanței formulată de Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Timișoara în sumă de 55.755 
lei și cererea de admitere a creanței formulată de Primăria Orașului Sânnicolau Mare în sumă de 2.104 lei. 
Astfel, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor formulate împotriva averii 
debitorului SC Serartim Car SRL nr. 1374/11.05.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
7206/12.05.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/05/Raport-de-analiza-a-creantelor-formulate-impotriva-debitorului-SC-Serartim-Car-SRL.pdf  
Subscrisa a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva debitorului SC Serartim Car SRL nr. 
1376/11.05.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7209/12.05.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Serartim-Car-SRL.pdf  
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. 
Având în vedere faptul că, cererea de admitere a creanței împotriva debitorului SC Serartim Car SRL formulată de 
creditorul Raiffeisen Bank SA nu a fost comunicată subscrisei, 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.  
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 
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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.  
Astfel, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţei declarate de creditorul 
Raiffeisen Bank SA împotriva averii debitorului SC Serartim Car SRL nr. 1426/18.05.2020, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7521/19.05.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-analiz%C4%83-a-crean%C5%A3ei-declarate-de-
creditorul-Raiffeisen-Bank-SA.pdf  
Subscrisa a procedat la întocmirea Tabelul preliminar rectificat de creanţe împotriva debitorului SC Serartim Car SRL 
nr. 1428/18.05.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7583/20.05.2020 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Tabelul-preliminar-
rectificat-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Serartim-Car-SRL.pdf 
3. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 112 din Legea nr. 85/2014, nefiind formulate 
contestații împotriva Tabelului preliminar rectificat de creanţe împotriva debitorului SC Serartim Car SRL nr. 
1428/18.05.2020, administratorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe nr. 1508/26.05.2020, depus la dosarul 
cauzei, publicat în BPI nr. 8288/27.05.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-
Serartim-Car-SRL.pdf. Conform Tabelului definitiv de creanțe nr. 1508/26.05.2020 întocmit împotriva averii 
debitorului SC Serartim Car SRL, masa credală a debitorului este în cuantum total de 71.359,72 lei, reprezentând 
creanța creditorului Raiffeisen Bank SA – 13.500,72 lei, creanța creditorului Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș – 55.755,00 lei, creanța creditorului Primăria Orașului Sânnicolau Mare – 2.104,00 lei. 
4. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  
Administratorul judiciar a convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor, publicând o dublă convocare: 
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: 
„(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.”  
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.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.05.2020 – parte integrantă a Notificării privind 
deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Serartim Car SRL nr. 916/19.03.2020, a fost 
publicat în BPI nr. 5539/23.03.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-de-insolventa-impotriva-
debitorului-SC-Serartim-Car-SRL.pdf 
Conform Procesului-verbal nr. 1400/14.05.2020, la şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Serartim 
Car SRL din data de 14.05.2020 creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor ce deține un 
procent de 96,364% (creanță bugetară) din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Serartim Car SRL nr. 1376/11.05.2020 publicat în BPI nr. 7209/12.05.2020, a transmis 
votul nr. TMG DEX 16.100/6.05.2020 prin e-mail în data de 06.05.2020. 
Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Serartim Car SRL din data de 14.05.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 96,364% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Serartim Car SRL nr. 1376/11.05.2020 publicat în BPI nr. 7209/12.05.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și de situația financiară a debitorului SC 
Serartim Car SRL. 
2. Cu o majoritate de 96,364% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Serartim Car SRL nr. 1376/11.05.2020 publicat în BPI nr. 7209/12.05.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu s-a 
pronunțat cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
3. Cu o majoritate de 96,364% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Serartim Car SRL nr. 1376/11.05.2020 publicat în BPI nr. 7209/12.05.2020 (respectiv un procent de 
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100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat administratorul 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. Cu o majoritate de 96,364% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Serartim Car SRL nr. 1376/11.05.2020 publicat în BPI nr. 7209/12.05.2020 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat retribuția 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 5% din sumele 
distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA). 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 14.05.2020, respectiv îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art. 57 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise puncte de vedere 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 96,364% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar 
de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Serartim Car SRL nr. 1376/11.05.2020 publicat în BPI nr. 
7209/12.05.2020, administratorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 
Serartim Car SRL din data de 21.05.2020, la ora 12:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 1400/14.05.2020 al Adunării Generale a Creditorilor a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 7352/14.05.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2020/05/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Serartim-Car-SRL-din-data-de-
14.05.2020.pdf.  
5. Situaţia financiară a debitorului SC Serartim Car SRL. 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, data înregistrării ultimei declarații – 07.02.2017. Conform 
Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea SC Serartim Car SRL este inactivă începând cu data de 
06.06.2018, conform deciziei nr. 1500/11.04.2018. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatInactivi.jsp) Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a debitorului a fost anulată în data de 01.02.2017. (conform informațiilor 
furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT) Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice, ultimele situații financiare depuse de către debitor prin administrator Chilom M. sunt încheiate în 
data de 31.12.2014. La data de 31.12.2014 debitorul prezintă următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori 31.12.2014 
Total active imobilizate 5.035 
Total active circulante, din care: 11.990 
- stocuri 0 
- creanţe 9.183 
- casa şi conturi la bănci 2.807 
Cheltuieli înregistrate în avans 0 
Total Activ 17.025 
Total capitaluri proprii 5.454 
Total datorii 11.571 
Venituri înregistrate în avans 0 
Total Pasiv 17.025 

Administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire și prin e-mail, adresa nr. 704/02.03.2020 prin 
care a solicitat Primăriei Sânnicolau Mare, să comunice subscrisei dacă societatea Serartim Car SRL figurează/a figurat 
în ultimii 2 ani în evidențele fiscale ale Primăriei Sânnicolau Mare cu bunuri impozabile.  
Conform  adresei nr. 6664/03.04.2020 comunicată de către Primăria Orașului Sânnicolau Mare, debitorul SC Serartim 
Car SRL figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu o autoutilitară marca MERCEDES, serie șasiu 
VSA6380941332346, serie motor 50182847, capacitatea cilindrică 2151 cmc.  
Subscrisa a transmis prin e-mail adresa nr. 919/19.03.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, 
prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Timiș cu bunuri imobile, comunicarea 
copiilor documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și extrasele de carte de 
funciară. 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 63971/25.03.2020, după denumirea Serartim Car SRL având CUI 21567718, nu au fost identificate 
înregistrări referitoare la bunuri imobile/bunuri imobile radiate. ( 
Conform adresei nr. 38654/24.03.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Timiș, societatea Serartim Car SRL deține în 
proprietate vehiculul marca Mercedes Benz Vito, serie șasiu VSA63809413323246, serie motor 50182847, an fabricație 
2000, culoare alb, de la data de 24.02.2014.  
Administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996705115, somația nr. 
1330/05.05.2020 prin care a solicitat administratorului social Chilom M. să procedeze la predarea, în cel mai scurt timp 
posibil a bunului mobil vehiculul Marca Mercedes Benz Vito, serie șasiu VSA63809413323246, serie motor 50182847, 
an fabricație 2000, culoare alb, de la data de 24.02.2014, precum și toate celelalte bunuri aflate în averea debitorului, în 
vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014.  
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Având în vedere faptul că, administratorul Chilom M. nu a predat administratorului judiciar documentele financiar-
contabile ale debitorului, există prezumția că bunurile din averea debitorului au fost utilizate în interesul personal al 
Chilom M.. 
6. Referitor la disp. art. 97 și art. 169 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 
85/2014, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la 
insolvenţa debitorului SC Serartim Car SRL, acesta fiind afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-
privind-SC-Serartim-Car-SRL.pdf  
Conform disp. art. 97 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014, Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la 
insolvenţa debitorului SC Serartim Car SRL a fost depus la dosarul cauzei, iar o copie de pe acesta a fost depus la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.  
De asemenea, în BPI nr. 6416/14.04.2020 s-a publicat anunțul referitor la întocmirea și depunerea la dosarul cauzei a 
Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Serartim Car 
SRL, întocmit conform disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, anunțul fiind afișat pe site-ul administratorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Anunt-privind-depunere-raport-art.-97-din-Legea-
nr.-85-2014-pentru-debitorul-SC-Serartim-Car-SRL.pdf  
Din cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Serartim Car SRL, se 
reține următoarele:  
• Administratorul social al debitorului este dl. Chilom M., cetățean -, născut în data de -, în -, identificat prin - seria - - 
emis de - la data de -, cu domiciliul în -, data numirii în funcție: 21.11.2013, cu o durată a mandatului nelimitată, cu 
puteri conform actului constitutiv. 
• Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1019/27.03.2020, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului SC Serartim Car SRL.  
• Conform  adresei nr. 6664/03.04.2020 emisă de Primăria Orașului Sânnicolau Mare, debitorul SC Serartim Car SRL 
figurează în evidențele fiscale cu o autoutilitară marca Mercedes, serie șasiu VSA63809413323246, serie motor 
50182847, capacitatea cilindrică 2151cmc. 
• Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. 
Timiș, debitorul Serartim Car SRL înregistrează datorii în sumă de 55.755 lei. 
• Din cuprinsul Deciziei de angajare a răspunderii solidare în situația atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 25 
alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală nr. 44/16.10.2019 emisă de Serviciul Fiscal 
Orășănesc Sânnicolau Mare, anexată Cererii de deschidere a cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de 
creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, se rețin următoarele aspecte: Din analiza evidenței analitice pe 
plătitor rezultă faptul că obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizii de impunere din oficiu ca urmare a nedepunerii 
declarațiilor fiscale. Societatea nu a depus la organul fiscal teritorial la termenele legale declarațiile privind obligațiile 
față de bugetul de stat. Pentru nedepunere, societatea a fost notificată de 21 ori de către organul fiscal. 
• Administratorul Chilom M., domiciliat în -, CNP -, nici în urma a 21 notificări nu a depus declarațiile privind 
obligațiile față de bugetul de stat. Mai mult, administratorul Chilom M. și-a mărit salariul în luna iunie 2015 de la 1.000 
lei la 3.707 lei, fără a opera această mărire de salariu în evidențele Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș (măsură 
efectuată cu rea credință, pentru a accesa credit bancar), iar la data de 16.10.2019 mai figurează angajat în cadrul 
societății, dar nu depune declarațiile fiscale, fapt ce constituie rea credință în determinarea nedeclarării și neachitării 
obligațiilor fiscale. Urmare nedeclarării, Servicul Fiscal Orășănesc Sânnicolau Mare a procedat la impunerea din oficiu. 
Dl. Chilom M. în calitate de administrator a determinat cu rea credință nedeclararea și neachitarea la scadență a 
obligațiilor fiscale a SC Serartim Car SRL.  
• Administratorul Chilom M. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu a predat administratorului 
judiciar toate actele și documentele financiar-contabile aferente debitorului SC Serartim Car SRL, bunurile și 
disponibilitățile bănești existente în averea debitorului. 
• Principalele cauze care au determinat apariţia stării de insolvenţă sunt: utilizarea de către administratorul social 
Chilom M. în interesul personal al acestuia a activelor debitorului Serartim Car SRL: active imobilizate - 5.035 lei; 
creanțe - 9.183 lei și disponibilități bănești - 2.807 lei; manifestarea pasivităţii în achitarea datoriilor fiscale, debitorul 
înregistrând datorii față de bugetul statului, neachitate în termenele legale, în sumă totală de 55.755 lei; utilizarea 
disponibilităților bănești ale debitorului SC Serartim Car SRL în scopul obținerii de beneficii personale prin mărirea 
salariului, respectiv nedeclararea și neplata obligațiilor fiscale aferente; nedeclararea și neachitarea de către la scadență 
a obligațiilor fiscale a SC Serartim Car SRL cu rea credință de către administratorul Chilom M.; manifestarea pasivităţii 
în recuperarea creanţelor comerciale, debitorul înregistrând la data de 31.12.2014 creanțe în sumă totală de 9.183 lei; 
neținerea evidenței contabile și a registrelor contabile obligatorii în conformitate cu normele legale – ultimele situații 
financiare depuse de către administratorul social Chilom M. sunt cele aferente anului 2014; neefectuarea analizelor 
necesare determinării pragului de rentabilitate care exprimă acel volum al activităţii pentru care cheltuielile efectuate să 
fie cel puţin egale cu veniturile obţinute - neefectuarea acestor analize de determinare a pragului de rentabilitate a dus 
debitoarea în imposibilitate de plată, acest lucru putând fi evitat în prezenţa unei bune credinţe a administratorului 
statutar şi urmăririi interesului social al debitoarei persoană juridică; omisiunea de a lua decizia de a sista activitatea de 
afaceri care conducea în mod vădit la starea de insolvenţă, respectiv de faliment. 
• În temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a 
formulat propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Serartim Car SRL. 
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• Administratorul social Chilom M. a sustras în vederea folosirii în interesul personal al acestuia activele existente în 
averea debitorului: active imobilizate - 5.035 lei; creanțe - 9.183 lei și disponibilități bănești - 2.807 lei. 
Astfel, administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Chilom M. în 
temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul Timiș.  
7. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 120,72 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17643 23.03.2020 49.50 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență împotriva debitorului în ziarul Național din data de 

23.03.2020 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00003276 24.03.2020 42.60 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale 
către debitor, administratorul și asociatul unic Chilom M. și 

creditori 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00003275 24.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale 

către administratorul Chilom M.  

4 C.N. Poșta Română SA DIV00003349 27.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată de 

insolvență către debitor 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00003350 27.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată de 

insolvență a debitorului către A.J.F.P. Timiș 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00018886 05.05.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Chilom M.  

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală de insolvență 

120.72 lei 
 

8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului SC Serartim Car 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 identificării bunurilor din averea debitorului și 
soluționarea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Chilom M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) 
și d) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


