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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 2682 Din data de 27.08.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5139/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL, cod de identificare fiscală: 32494387; Sediul social: sat Dumbrăvița, comuna 
Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1446/2015. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; 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 MG-BAU Renovări SRL, în 
temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raport lunar de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC MG-BAU Renovări SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC MG-BAU Renovări SRL 

Număr dosar 5139/30/2019, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Casiana Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL  
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Conform Procesului-verbal al Adunării Generale a Creditorilor încheiat în data de 15.07.2020, ora 10:00, nr. 
552/15.07.2020 publicat în BPI nr. 11797/17.07.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului MG-BAU 
Renovări SRL a hotărât: „Ca urmare a voturilor exprimate, cu un procent de 51,1895% din creditorii care și-au exprimat 
votul în cadrul ședinței, se confirmă numirea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, practicianul în insolvență 
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată 
în RFO II sub nr. 0649. […] Ca urmare a voturilor exprimate, cu un procent de 51,1895% din creditorii care și-au 
exprimat votul în cadrul ședinței, se aprobă un onorariu în sumă fixă de 4500 lei plust TVA pe întreaga desfășurare a 
procedurii de insolvență a debitoarei, precum și un onorariu variabil de 10% plus TVA din sumele recuperate în cadrul 
procedurii de insolvență, practicianului în insolvență Consultant Insolventa SPRL.” 
Prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, judecătorul-sindic a constatat confirmat practicianul în insolvență Consultant 
Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MG-BAU Renovări SRL.  
Menționăm faptul că, până la data prezentului raport de activitate, Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data 
de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019 nu a fost comunicată 
lichidatorului judiciar sau publicată în BPI. 
2. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului. Ulterior confirmării de către judecătorul-sindic a subscrisei 
în calitate de lichidator judiciar al debitorului MG-BAU Renovări SRL, subscrisa a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat prin e-mail adresa nr. 2399/06.08.2020 către lichidatorul judiciar provizoriu Centrul Lex SPRL prin care 
a solicitat următoarele: „vă solicităm respectuos să ne indicați data și locul în vederea predării, respectiv preluării de 
către subscrisa a dosarului aferent debitorului MG-BAU Renovări SRL. 
De asemenea, vă solicităm respectuos să ne comunicați datele de contact ale administratorului special desemnat de 
Adunarea Generală a Asociaților debitorului SC MG-BAU Renovări SRL/ale administratorului social al debitorului SC 
MG-BAU Renovări SRL dl. Roman V..”  
În data de 12.08.2020 a fost încheiat procesul-verbal de predare-primire nr. 605/12.08.2020 între fostul lichidatorul 
judiciar Centrul Lex SPRL și subscrisa în calitate de lichidator judiciar definitiv, prin care au fost predate subscrisei 
următoarele documente, aferente procedurii insolvenței deschise împotriva debitorului MG-BAU Renovări SRL: 
notificări; acte de procedură; declarații de creanțe; contestație la tabelul preliminar de creanțe; adresa DFFMT; cartea de 
identitate a vehicului (în original); citații; tabel preliminar rectificat nr. 487/16.06.2020; întâmpinarea nr. 
488/16.06.2020. 
- a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire  nr. VA39996647420, somația nr. 2400/06.08.2020 către 
administratorul dnul Roman V., la adresa sediului social al societății debitoare MG-BAU Renovări SRL din sat 
Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș, prin care lichidatorul judiciar a comunicat 
următoarele: „Având în vedere faptul că, prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 
pronunțată în dosarul nr. 5139/30/2019, judecătorul-sindic a confirmat în calite de lichidator judiciar al debitorului SC 
MG-BAU Renovări SRL, cu sediul social în sat Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J35/1446/2015, având cod 
unic de înregistrare 32494387, societatea profesională de practicieni în insolvență Consultant Insolvență SPRL 
reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G., vă solicităm, să procedați la predarea, de urgență, către 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, a următoarelor: 
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• Documentele financiar-contabile ale societății SC MG-BAU Renovări SRL aferente perioadei decembrie 2017 – 
prezent (balanțe de verificare, Registru Jurnal, situații financiare anuale, registre de casă, etc.); 
• Documentele financiar-contabile aferente creanțelor în valoare de 1.070.799 lei înregistrate de către debitor la data de 
31.12.2018 (fișa contului 4111, fișa contului 461, registre de casă, extrase de cont, facturi emise, etc); 
• Toate bunurile existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, în vederea inventarierii acestora, evaluării 
și valorificării conform disp. art 151 și urm. din Legea nr. 85/2014; 
• Bunul mobil Autoturism marca Dacia Logan, lăsat în custodia dvs.. 
Menționăm faptul că, documentele solicitate pot fi comunicate subscrisei, opisate, semnate, prin poștă cu confirmare de 
primire la adresa - Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, sau în format electronic, semnate, opisate și 
scanate, pe adresa de mail office@consultant-insolventa.ro. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale. 
Menționăm faptul că, prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.01.2020 pronunțată în dosarul nr. 
5139/30/2019, în temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
debitorului.”  
- a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire  nr. VA39996694688 și prin e-mail la adresa 
mgbau.renovari@gmail.com, somația nr. 2534/17.08.2020 către administratorul dnul Roman V., la adresa de domiciliu 
al acestuia din -, prin care lichidatorul judiciar a solicitat: „vă solicităm, să procedați la predarea, de urgență, către 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, a următoarelor: 
• Documentele financiar-contabile ale societății SC MG-BAU Renovări SRL aferente perioadei decembrie 2017 – 
prezent (balanțe de verificare, Registru Jurnal, situații financiare anuale, registre de casă, etc.); 
• Documentele financiar-contabile aferente creanțelor în valoare de 1.070.799 lei înregistrate de către debitor la data de 
31.12.2018 (fișa contului 4111, fișa contului 461, registre de casă, extrase de cont, facturi emise, etc); 
• Toate bunurile existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, în vederea inventarierii acestora, evaluării 
și valorificării conform disp. art 151 și urm. din Legea nr. 85/2014; 
• Bunul mobil Autoturism marca Dacia Logan, lăsat în custodia dvs.. 
Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea 
răspunderii civile și penale.”  
În data de 20.08.2020, administratorul dl. Roman V. a confirmat primirea somației, respectiv a comunicat faptul că va 
contacta lichidatorul judiciar „la începutul săptămânii viitoare”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul dl. Roman V. nu a predat lichidatorului judiciar 
toate actele contabile ale debitorului MG-BAU Renovări SRL, respectiv nu a predat toate bunurile din averea 
debitorului în vederea inventarierii acestora în temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
Conform documentelor predate subscrisei de către lichidatorul judiciar provizoriu Centrum Lex SPRL, debitorul MG-
Bau Renovări SRL deține în proprietate bunul mobil – autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, 2008, serie șasiu 
UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, culoare alb. Bunul mobil a fost lăsat de către fostul 
lichidator judiciar în custodia administratorului social dl. Roman V.. 
Menționăm faptul că, deși administratorul Roman V. a confirmat primirea somației prin intermediul căreia subscrisa a 
solicitat predarea de urgență a tuturor bunurilor din averea debitorului MG-Bau Renovări SRL, până la data prezentului 
raport de activitate, dl. Roman V. nu a predat niciun bun. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, anexată de către dl. Roman V. cererii de admitere a 
creanței, la data de 31.09.2019 debitorul înregistrează următoarele: 
- pierdere financiară reportată din perioadele anterioare – 1.247.423,94 lei (în cursul lunii septembrie 2019 este 
înregistrat pierderea reportată sumă de 1.793.426,70 lei și profitul reportat de 196.607,79 lei); 
- Profitul înregistrat din activități de exploatare în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – 944.764,75 lei; 
- Profitul înregistrat din activități financiară în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – 57,10 lei; 
- Pierderea înregistrată din plata impozitului pe profit în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 – -16.135,00 lei; 
- Mijloace de transport în valoare de 11.500,00 lei; 
- Mobilier, aparatură birotică în valoare de 2.135,93 lei; 
- Creanțe imobilizate – 61.951,46 lei; 
- Creanțe-clienți – 107.736,97 lei; 
- Sume datorate asociaților – 3.672,63 lei. La data de 01.01.2019 sunt înregistrate sume datorare asociaților de 
20.088,08 lei. În perioada 01.01.2019-01.09.2019 sunt înregistrate noi creditări în sumă de 3.672,63 lei și sunt restituite 
asociatului Roman V. sume de 20.088,08 lei). 
- Dividende datorate asociatului Roman V. – 100.000,00 lei; 
- Creanțe la debitori-diverși – 0,00 lei (La data de 01.01.2019 sunt înregistrate creanțe la debitori-diverși în sumă de 
1.010.623,52 lei. În perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt înregistrate noi creanțe la debitori diverși în sumă de 
705.814,85 lei (din care suma de 76.299,28 lei înregistrată în cursul lunii septembrie) și sunt „încasate” creanțe de la 
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debitori diverși în perioada 01.01.2019-30.09.2019 în sumă de 1.716.438,37 lei (din care creanțe „încasate” în luna 
septembrie 2019 de 1.715.938,37 lei). 
Din analiza  rulajelor conturilor 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită și 
ale contului 461 Debitori diverși, se poate constata faptul că, în cursul lunii septembrie 2019, administratorul social a 
efectuat operațiunea de anulare a creanțelor la debitori diverși în sumă de 1.715.938,37 lei prin trecerea acestora pe 
cheltuieli. 
- Datorii la creditori-diverși – 0,00 lei (La data de 01.01.2019 sunt înregistrate datorii la creditori-diverși în sumă de 
181.108,00 lei. În perioada 01.01.2019-30.09.2019 sunt înregistrate noi datorii la creditori diverși în sumă de 15.499,79 
lei și sunt „plătite” toate datoriile creditori diverși în luna septembrie 2019 în valoare totală de 196.607,79 lei). 
Din analiza  rulajelor conturilor 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită și 
ale contului 462 Creditori diverși, se poate constata faptul că, în cursul lunii septembrie 2019, administratorul social a 
efectuat operațiunea de anulare a datoriilor la creditori diverși în sumă de 196.607,79 lei prin trecerea acestora pe 
venituri. 
- Cheltuieli înregistrate în avans – 221.097,16 lei; 
- Venituri înregistrate în avasn – 273.947,08 lei; 
- Disponibilități în conturi bancare și casierie – 0,00 lei (în cursul lunii septembrie 2019 sunt retrase din conturile 
bancare ale societății debitoare toate disponibilitățe bănești în sumă de 76.299,28 lei, respectiv sunt retrare toate 
disponibilitățile bănești din casieria societății în sumă de 77.488,33 lei). 
Din analiza  rulajelor conturilor 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită, 
ale contului 461 Debitori diverși și ale contului 531 Casa, se poate constata faptul că, în cursul lunii septembrie 2019, 
administratorul social a efectuat și operațiunea de trecere a disponibilităților bănești din casieria societății în sumă de 
77.488,44 lei pe pierdere financiară reportată din perioada anterioară. 
- În cursul lunii septembrie 2019, societatea debitoare nu a desfășurat activitate economică, respectiv nu înregistrat 
venituri și cheltuieli. 
- În cursul lunii septembrie 2019, societatea debitoare nu înregistrează încasări de disponibilități bănești în conturile 
bancare sau în casierie. 
Având în vedere aspectele anterior menționat, respectiv faptul că, până la data prezentului raport de activitate, 
administratorul social Roman V. nu a predat lichidatorului judiciar documentele contabile ale societății debitoare, 
subscrisa va proceda la formularea cererii de antrenare a răspunderii admnistratorului dl. Roman V. în temeiul art. 169 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
3. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a insolvenței debitorului SC MG-Bau Renovări SRL sunt în 
cuantum de 15,04 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007312 07.08.2020 7.72 lei comunicare somație către administratoru social 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00008981 18.08.2020 7.32 lei comunicare somație către administratoru social 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
15.04 lei 

 
4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, identificarea bunurilor din averea 
debitorului, inventarierea, evaluarea și valorificarea acestora și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute 
de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


