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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2318 din data de 03.08.2020 

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. 59 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 

Lichidatorul judiciar al debitoarei SC CASA TRANDAFIRILOR VASIMED SRL a respectat dispozițiile Legii nr. 

85/2014, respectiv a întocmit, a depus la dosarul cauzei și a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență următoarele 

rapoarte de activitate: 

-Raportul de activitate pentru termenul lunar din 07.07.2020 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. 2001/03.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11121/07.07.2020 şi afișat pe site-

ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-

activitate-SC-Casa-Trandafirilor-Vasimed-SRL.pdf.  

2. Situația onorarilor persoanelor de specialitate 

Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este în cuantum 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 

hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.04.2020. 

3. Referitor la cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar 

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței, avansate de către administratorul judiciar, sunt în  cuantum 

de 249,33 lei, astfel: 
1 C.N. Poșta Română SA DIV00013557 11/27/2019 55.00 lei comunicare notificare către debitor, 

asociați și creditori 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 15340 11/28/2019 46.65 lei publicare notificare privind deschiderea 

procedurii generale de insolvență în 
ziarul Evenimentul zilei din 28.11.2019 

3 Furnizare informații ORC 2106926 27.11.2019 20.00 lei Furnizare informații ORC 

4 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17612 19.03.2020 58.48 lei publicare notificare privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență în 

ziarul Național din 19.03.2020 

5 C.N. Poșta Română SA DIV000013690 11/29/2019 13.00 lei comunicare notificări privind propunerea 
administratorului judiciar de intrare a 
debitorului în faliment prin procedura 
simplificată, către AJFP Timiș și debitor 

6 C.N. Poșta Română SA DIV000061958 12/17/2019 12.00 lei comunicare raport cauzal către 
Tribunalul Timiș 

7 C.N. Poșta Română SA DIV000003664 18.03.2020 28.40 lei comunicare notificare deschidere 

procedură simplificată către debitor, 
asociați și creditori 

8 C.N. Poșta Română SA DIV000005256 11.06.2020 15.80 lei transmitere somații asociați / 

administratori 

 Total cheltuieli avansate de administratorul / lichidatorul 
judiciar în procedura de insolvență 

249.33 lei  

4. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 

Având în vedere faptul că până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul societății Tăutu C. nu 

a predat administratorului judiciar documentele financiar-contabile aferente activității economice desfășurate de către 

debitor, respectiv bunurile și disponibilitățile bănești existente în averea debitorului Casa Trandafirilor Vasimed SRL, 

administratorul judiciar a procedat la formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Tăutu C. 

precum și a fostului asociat Belei A. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014.  
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Cauza face obiectul dosarului nr. 3684/30/2019/a1 și nu are stabilit termen de judecată încă. 

5. 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, soluționarea cererii de 

antrenare a răspunderii administratorii societății Tăutu C. și a fostului asociat Belei A. în temeiul art. 169 alin. (1) lit.  d) 

din Legea nr. 85/2014. 

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


