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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2047 Din data de 08.07.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1978/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Carmen 
Camelia Băila. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, cod 310131, jud. Arad. 
3. Debitor: SC Basswood Timber SRL, cod de identificare fiscală: 33127842; Sediul social: Arad, str. Batiștei, nr. 2, bl. 
568, et. 2, ap. 11, jud. Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/509/2014. 
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 Basswood Timber SRL, 
conform Sentinței civile nr. 165 din data de 09.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/108/2019 de către Tribunalul 
Arad, Secţia a II - a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul SC Basswood Timber SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Basswood Timber SRL 

Număr dosar 1978/108/2019; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Basswood Timber SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 09.03.2020 lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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 Basswood Timber SRL nr. 908/18.03.2020 pentru 
termenul lunar din data de 21.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 5464/19.03.2020 şi afișat pe 
site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-
activitate-SC-Basswood-Timber-SRL-termen-21.03.2020.pdf; 
- Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Basswood Timber SRL nr. 1191/16.04.2020 pentru termenul 
lunar din data de 21.04.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 6551/21.04.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Raport-de-activitate-SC-
Basswood-Timber-SRL-termen-lunar-21.04.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Basswood Timber SRL nr. 1364/11.05.2020 pentru termenul de 
judecată din data de 18.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7231/12.05.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-
Basswood-Timber-SRL-termen-18.05.2020.pdf;  
- Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Basswood Timber SRL nr. 1629/05.06.2020 pentru termenul 
lunar din data de 09.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 9139/09.06.2020 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-
Basswood-Timber-SRL-termen-lunar-09.06.2020.pdf. 
2. Referitor la sesizarea penală formulată de creditorul A.J.F.P. Arad. Lichidatorului judiciar i-a fost comunicat 
Procesul-verbal nr. 35 din data de 26.02.2020 întocmit de reprezentanții creditorului A.J.F.P. Arad, în baza căruia 
organele de inspecție fiscală au întocmit sesizarea penală în cauza dl. Meseșan a. E., pentru săvârșirea infracțiunii de 
evaziune fiscală prevăzută la art. 9, pct. (1), lit. a) și b) din Legea nr. 241/2005. 
3. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014. Conform dispozițiilor Sentinței civile nr. 165/2020 din data 
de 09.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/108/2019, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea primei ședințe a 
Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, în data de 26.03.2020, ora 11:00, având ca ordine de zi: 
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
civilă nr. 165 din data de 09.03.2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură de insolvență și faliment a debitorului SC Basswood Timber 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.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 26.03.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 02.04.2020, la ora 11:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
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La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Basswood Timber SRL din data de 26.03.2020 au 
comunicat voturi următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad – creditor ce deține un procent de 96,713% (creanță bugetară) din totalul 
creanțelor înscrise în Tabelul definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Basswood Timber 
SRL nr. 108/14.01.2020 publicat în BPI nr. 849/15.01.2020, a transmis votul nr. 1115/ad/24.03.2020 prin e-mail în data 
de 25.03.2020. 
Conform procesului – verbal nr. 969/26.03.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Basswood Timber 
SRL din data de 26.03.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 96,713% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv rectificat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Basswood Timber SRL nr. 108/14.01.2020 publicat în BPI nr. 849/15.01.2020 (respectiv un 
procent de 100% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor 
a confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă 
nr. 165 din data de 09.03.2020. 
2. Cu o majoritate de 96,713% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv rectificat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Basswood Timber SRL nr. 108/14.01.2020 publicat în BPI nr. 849/15.01.2020 (respectiv un 
procent de 100% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor 
a aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură de insolvență și faliment a debitorului SC Basswood Timber 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 creditorilor din data de 26.03.2020, lichidatorul judiciar a anulat ședința Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 02.04.2020, la ora 11:00, cu aceeași ordine de zi.  
Procesul–verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 969/26.03.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 5782/26.03.2020 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-SC-Basswood-Timber-SRL-din-data-de-
26.03.2020.pdf 
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 893/18.03.2020 
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 06.04.2020, ora 12:00. Conform Procesului-verbal 
de inventariere nr. 1075/06.04.2020, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a identifica bunuri în averea 
debitoarei. 
Menționăm faptul că, prin adresele nr. 611867/28.10.2019, nr. 612920/29.10.2019 și nr. 621003/06.11.2019, 
comunicate de către Primăria Municipiului Arad prin Direcția Venituri Serviciul Impunere Persoane Juridice, au fost 
comunicate următoarele: 
- Societatea nu figurează în evidența fiscală a Direcției Venituri Arad cu bunuri mobile și/sau imobile; 
- Există posibilitatea nedeclarării tuturor bunurilor deținute în proprietate, adminitrare, folosință sau concesiune de la o 
autoritate publică, în leasing, precum și a modificărilor intervenite în patrimoniu.  
Conform adresei nr. 120365/08.11.2019 comunicată de OCPI Arad, debitorul SC Basswood Timber SRL nu figurează 
în evidențele OCPI Arad cu bunuri imobile. 
Conform adresei nr. 26828/11.11.2019 comunicată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Arad, debitorul Basswood Timber SRL nu figurează cu autovehicule înmatriculate la jud. 
Arad. 
5. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului social Meseșan A. E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul 
Arad. Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 1978/108/2019/a1, având termen de judecată stabilit în data de 
15.06.2020. 
Prin Încheierea de ședință publică din data de 09.03.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/108/2019/a1 s-a dispus: „În 
temeiul art. 58 din OUG 80/2013 numeşte în cauză curator pentru pârâtul Meseşan A. E. -, pe avocat Popescu M. L. din 
-, cu un onorariu în cuantum de 600 lei, care urmează a fi avansat de către debitoare prin administratorul judiciar din 
fondurile societăţii debitoare, dacă vor exista sume, în caz contrar din fondul UNPIR. Amână cauza pentru data de 
06.04.2020, în vederea: - citării pârâtului prin publicitate, respectiv: la ultimul domiciliu cunoscut, prin afişare pe 
portalul instanţei de judecată şi în B.P.I., şi a - citării reclamantului administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, 
cu menţiunea de a face dovada achitării onorariului curatorului special. Se citează curatorul special Popescu M. L., cu 
menţiunea să depună întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicarea citaţiei.” 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 18.03.2020, ora 10:00, la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de 
zi: „(1). Avansarea de sume în vederea plății onorariului curatorului – avocat Popescu M. L., numit în dosarul nr. 
1978/108/2019/a1, pentru pârâtul Meseșan A. E., în cuantum de 600 lei.” 
Conform Procesului-verbal nr. 889/18.03.2020, depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5362/18.03.2020, Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului SC Basswood Timber SRL din data de 18.03.2020 a hotărât: 
Cu o majoritate de 96,713% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv rectificat de creante întocmit împotriva 
averii debitorului SC Basswood Timber SRL nr. 108/14.01.2020 publicat în BPI nr. 849/15.01.2020 (respectiv un 
procent de 96,713% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a solicitat lichidatorului judiciar să efectueze demersurile necesare obținerii sumei de 600 lei în vederea 
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plății onorariului curatorului – avocat Popescu M. L., numit în dosarul nr. 1978/108/2019/a1, de la UNPIR, urmând ca 
în eventualitatea unui refuz creditorul D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Arad să solicite alocarea sumei de la 
ordonatorul de credite, în speță DGRFP Timișoara. 
Procesul-verbal nr. 889/18.03.2020 al Adunării Generale a Creditorilor din data de 18.03.2020 a fost depus la dosarul 
cauzei, publicat în BPI nr. 5362/18.03.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Basswood-Timber-
SRL-din-data-de-18.03.2020.pdf  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 18.03.2020, lichidatorul judiciar a comunicat 
prin e-mail și prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39873176700 cererea nr. 971/26.03.2020 către U.N.P.I.R. 
Filiala Arad, prin care a solicitat acesteia să dea eficiență Încheierii de ședință din data de 09.03.2020 (executorie 
conform dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 85/2014), în sensul efectuării plății sumei de 600 lei din fondul de 
lichidare în contul bancar al debitoarei SC Basswood Timber SRL.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat prin e-mail adresa nr. 1189/16.04.2020 către curatorul special avocat 
Popescu M. L., prin care a solicitat comunicarea codului IBAN al contului bancar (inclusiv datele de identificare ale 
titularului contului bancar) în vederea solicitării avansării sumei de 600 lei pentru plata onorariului stabilit, de la fondul 
de lichidare U.N.P.I.R. Filiala Arad, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
18.03.2020.  
Având în vedere faptul că, U.N.P.I.R. Filiala Arad nu a comunicat un răspuns la cererea nr. 971/26.03.2020, lichidatorul 
judiciar a revenit la solicitarea anterior menționată și a transmis prin e-mail către U.N.P.I.R. Filiala Arad cererea nr. 
1190/16.04.2020 prin care a solicitat acesteia să dispună plata din fondul UNPIR a sumei de 600 lei, reprezentând 
onorariul stabilit pentru curatorul special avocat Popescu M. L. în dosarul nr. 1978/108/2019/a1 aflat pe rolul 
Tribunalului Arad, Secţia a II-a Civilă, în contul bancar IBAN RO18 UGBI 0000 2920 0549 4RON deschis la Garanti 
Bank, titular cont Cabinet de Avocat Popescu M. L., CUI 23278287, COD SWIFT: UGBI ROBU XXX.  
Conform e-mail-ului trimis de către U.N.P.I.R. Filiala Arad, în baza procesului-verbal din data de 30.01.2018 al 
Adunării Generale a membrilor filialei UNPIR Arad a fost aprobat spre a fi plătit onorariul curatorului în sumă de 500 
lei în dosarul nr. 1978/108/2019.  
Lichidatorul judiciar a comunicat prin e-mail către creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad cererea nr. 1402/14.05.2020 prin care a solicitat 
acesteia avansarea sumei de 100 lei în vederea plății diferenței de onorariu pentru curatorul special avocat Popescu M L. 
în dosarul nr. 1978/108/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia a II-a Civilă, în contul bancar IBAN RO18 
UGBI 0000 2920 0549 4RON deschis la Garanti Bank, titular cont Cabinet de Avocat Popescu M. L., CUI 23278287, 
COD SWIFT: UGBI ROBU XXX.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat demersurile efectuate cu privire la plata onorariului către curatorul 
desemnat Popescu M L.. 
În conformitate cu dispozițiile judecătorului-sindic, respectiv hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
18.03.2020, U.N.P.I.R Filiala Arad a plătit din fondul de lichidare suma de 500 lei reprezentând onorariul aprobat prin 
virament bancar efectuat în contul bancar al curatorului special avocat Popescu M L. desemnat în dosarul nr. 
1978/108/2019/a1, conform ordinului de plată nr. 75/17.06.2020.  
De asemenea, diferența de onorariu restantă de 100 lei a fost achitată de către creditorul Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Arad, conform OP nr. 2417/17.06.2020. 
Prin Sentința civilă nr. 226 din data de 15.06.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
1978/108/2019/a1, judecătorul-sindic a dispus: 
„Respinge cererea formulată de reclamanta Consultant Insolvență SPRL […] în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC Basswood Timber SRL – în insolvență [...] împotriva pârâtului Meseșan A. E. prin curator Popescu M. 
L. […]. 
Obligă pe reclamant la plata onorariului curatorului aprobat de 500 lei.” 
Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinţei civile nr. 266 din 15.06.2020, pronunţată de către Tribunalul 
Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 1978/108/2019/a1, solicitând admiterea şi schimbarea în totalitate a hotărârii 
atacate în sensul: 
- admiterea cererii de antrenare a răspunderii pârâtului Meseșan A. E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din 
Legea nr. 85/2014 și obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 861.036,16 lei reprezentând 
pasivul societăţii; 
- înlăturarea dispoziției judecătorului-sindic privind obligarea reclamantului Consultant Insolvență SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului SC Basswood Timber SRL la plata onorariului curatorului de 500 lei, obligație dispusă 
prin Sentinţa civilă nr. 266 din 15.06.2020, pronunţată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 
1978/108/2019/a1; 
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Până la data prezentului raport de activitate nu a fost stabilit primul termen de judecată în cadrul dosarului nr. 
1978/108/2019/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara. 
6. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele 
avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței și de procedura de faliment sunt în cuantum de 322,52 lei, astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00051429 24.10.2019 58.90 lei comunicare notificare către debitor, asociați și creditori 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 14530 25.10.2019 46.65 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii generale 

de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 25.10.2019 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00005450 08.11.2019 23.40 lei 
comunicare notificări privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare a debitorului în faliment prin procedura 

simplificată, către AJFP Arad și debitor 

4 
Direcția fiscală a 

Municipiului Timișoara 

DFMT 
155243 
524908 

05.11.2019 1.00 lei 
taxă furnizare date privind adresa de domiciliu/reședință a 

asociatului și administratorului social Meseșan A.E. 

5 
Direcția fiscală a 

Municipiului Timișoara 

DFMT 
155243 
524907 

05.11.2019 1.00 lei 
taxă furnizare date privind adresa de domiciliu/reședință a 

asociatului Meseșan L.S. 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00011899 19.11.2019 8.02 lei 
comunicare notificare nr. 1674/19.11.2019, somație nr. 
1674/19.11.2019 și notificare nr. 1677/19.11.2019 către 

asociatul Meseșan L.V. 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00011898 19.11.2019 8.02 lei 
comunicare notificare nr. 1672/19.11.2019, somație nr. 
1673/19.11.2019 și notificare nr. 1676/19.11.2019 către 

administratorul social Meseșan A.E.  

8 C.N. Poșta Română SA DIV00057309 25.11.2019 9.40 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 

9 C.N. Poșta Română SA DIV00013691 29.11.2019 14.00 lei comunicare punct de vedere către Serviciul Fiscal 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00000990 22.01.2020 12.80 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00001675 12.02.2020 10.70 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 

12 C.N. Poșta Română SA DIV00003663 18.03.2020 28.40 lei 
comunicare notificări privind intrarea în procedura de 

faliment a debitorului către administrator, debitor și creditori 

13 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17611 19.03.2020 60.33 lei 
publicare notificare privind intrarea în procedura de faliment 

a debitorului în ziarul Național din data de 19.03.2020 

14 C.N. Poșta Română SA DIV00003351 27.03.2020 7.10 lei 
comunicare cerere nr. 971/26.03.2020 către U.N.P.I.R. 

Filiala Arad 

15 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1949301 04.11.2019 20.00 lei solicitare informații despre debitor 

16 C.N. Poșta Română SA DIV00007214 30.06.2020 12.80 lei comunicare acte către Tribunalul Arad 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar în 

procedura generală de insolvență și procedura de faliment 
322.52 

lei  
7.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 26.03.2020 este de 5.000 lei pentru întreaga procedură de insolvență și faliment a debitorului SC Basswood 
Timber SRL, în cazul onorariului fix și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul 
onorariului de succes. 
Onorariul achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
soluționării apelului formulat de subscrisa împotriva Sentinţei civile nr. 266 din 15.06.2020, pronunţată de către 
Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 1978/108/2019/a1 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului Meseșan A. E. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea 
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.  


