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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2354 Din data de 03.08.2020 
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 lunar 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 1 (una) filă. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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. 1952/02.07.2020, pentru termenul lunar din data de 05.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 10999/03.07.2020 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Raport-de-activitate-SC-Serartim-Car-SRL-termen-lunar-05.07.2020.pdf  
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. 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, 
fiind constituit dosarul asociat nr. 4618/30/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 29.10.2020. 
Conform dispozițiilor judecătorului-sindic, subscrisa a depus la dosar adresa nr. 125369/25.06.2020 emisă de Direcția 
de Evidență a Persoanelor Timișoara, conform căreia, pârâtul Chilom M., născut la data de - în -, figurează în Registrul 
Național de Evidență a Persoanelor cu domiciliul în -.  
3. 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 121,72 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.  

7 
Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 

155243/90264 
29.06.2020 1.00 lei taxă judiciară de timbru 

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

121.72 
lei  

4. 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 dosarului nr. 4618/30/2019/a1 având ca obiect 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. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


