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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2511 Din data de 13.08.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1461/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Rusu Ioan 
Cătălin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sf. Gheorghe, Str. Kriza János nr.2, cod 520023, jud. Covasna. 
3. Debitor: SC Mon-Tim SRL, cod de identificare fiscală: 14341814; Sediul social: oraș Covasna, str. Mihai Eminescu, 
nr. 118, jud. Covasna; Număr de ordine în registrul comerţului J14/183/2001. 
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 Mon-Tim SRL, conform 
Sentinței civile nr. 36/S din data de 29.05.2020 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 1461/119/2019, în 
temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a creanţelor declarate 
împotriva averii debitorului SC Mon-Tim SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raportul de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC Mon-Tim SRL 

Număr dosar 1461/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă 
Judecător-sindic: Rusu I. C. 
Temei juridic: art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Mon-Tim SRL 
Prin Sentința civilă nr. 36/S din data de 29.05.2020 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 1461/119/2019, 
judecătorul-sindic a dispus: „În baza art. 145 alin. (1) lit. A pct. b şi c din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei SC Mon – Tim SRL prin 
reprezentant legal.Desemnează în calitate de lichidator judiciar societatea Consultant Insolvenţă SPRL, prin 
reprezentant legal, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din lege. Retribuţia acestuia se va stabili ulterior. În 
temeiul art. 145 alin. (2) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Dispune dizolvarea 
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii 
către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, până la data de 12 iunie 
2020. Dispune predarea către lichidatorul judiciar, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, a listei cu adresele 
creditorilor şi creanţelor născute la data intrării în faliment. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment 
debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, precum şi publicarea în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. Notificarea deschiderii procedurii falimentului va fi efectuată de lichidatorul 
judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 15 iulie 2020. 
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor la 14 august 2020. Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la 
creanţele născute în cursul procedurii în 7 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului 
suplimentar. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 11 
septembrie 2020. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. 
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 18 septembrie 2020, ora 9.00. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la 
comunicare.” 
Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 145 alin. (2) lit. f), respectiv art. 146 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 şi a notificat următorii creditori cu privire la intrarea în procedura de faliment a debitorului, prin 
e-mail, astfel: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna; Primăria Orașului Covasna. 
Notificarea privind intrarea debitorului SC Mon-Tim SRL în procedura de faliment a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 8952/04.06.2020, precum şi în ziarul Național din data de 04.06.2020, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-de-faliment-
impotriva-debitorului-SC-Mon-Tim-SRL.pdf. 
Notificarea privind intrarea în procedura de faliment a debitorului SC Mon-Tim SRL a respectat disp. art. 146 alin. (2) 
din Legea nr. 85/2014, cuprinzând următoarele informații privind termenele stabilite de către judecătorul - sindic: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii, asupra averii 
debitorului SC Mon-Tim SRL, este la data de 15.07.2020.  
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea și publicarea tabelului 
suplimentar al creanțelor este la data de 14.08.2020. 
- Termenul limită pentru formularea și depunerea contestațiilor la tabelul suplimentar al creanțelor este de 7 zile de la 
data publicării tabelului suplimentar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență; 
- Termenul pentru întocmirea și publicarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este la data de 11.09.2020. 
- Adunarea creditorilor: prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 11.06.2020, ora 10:00, având ca ordine de zi: 
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
civilă nr. 36/S din data de 29.05.2020. 
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(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură de insolvență și faliment a debitorului SC Mon-Tim 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 creditorilor din data de 11.06.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 18.06.2020, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
- Primul termen de judecată după intrarea în procedura de faliment a debitorului este la data de 18.09.2020. 
Menționăm faptul că notificarea privind începerea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Mon-Tim SRL a 
respectat prevederile legale instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii 
documentelor. 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”. 
• Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
• Prevederile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, 
inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de 
tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după 
deschiderea procedurii.” 
• Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă al debitoarei următoarele declarații de creanță: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Bem Jozef, 
nr. 9, jud. Covasna, a formulat cerere de admitere a creanței prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală 
cu suma de 41.130 lei, reprezentând totalitatea obligațiilor debitoarei față de bugetul general consolidat constatate 
suplimentar. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Covasna, în data de 07.07.2020. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Mon-Tim SRL nr. 193/23.01.2020 publicat 
în BPI nr. 1608/27.01.2020, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna este înscrisă la masa credală cu 
creanța solicitată în sumă de 41.130 lei, în grupa creanțelor bugetare, conform disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 
85/2014.  
În temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”, coroborat cu disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „[...]verificarea creanţelor şi, atunci când 
este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a 
creanţelor, precum şi întocmirea tabelelor de creanţe [...]”, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 
2515/13.08.2020 transmisă prin e-mail către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna privind 
neînscrierea în tabelul suplimentar de creanțe a sumei de 41.130 lei, aceasta reprezentând creanță născută înainte de 
deschiderea procedurii generale de insolvență și înscrisă în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Mon-Tim SRL nr. 193/23.01.2020 publicat în BPI nr. 1608/27.01.2020.  
2. Primăria Orașului Covasna prin Direcția Economică, cu sediul în Covasna, str. Gabor Aron, nr. 10, jud. Covasna, a 
formulat cerere de admitere a creanței, prin intermediul căreia a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 719,00 
lei, reprezentând taxe datorate de debitorul Mon-Tim SRL la bugetul local. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în termenul 
legal, fiind înregistrată la Tribunalul Covasna, în data de 15.06.2020. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată a fi înscrisă în tabelul 
de creanțe de 719,00 lei reprezintă: debit restant – 392,00 lei; debit curent – 66,00 lei; majorări – 261,00 lei. 
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Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Mon-Tim SRL nr. 193/23.01.2020 publicat 
în BPI nr. 1608/27.01.2020, Primăria Orașului Covasna este înscrisă la masa credală cu creanța solicitată în sumă de 
653,00 lei, în grupa creanțelor bugetare, conform disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014, creanța înscrisă 
reprezentând: debit restant – 392,00 lei; majorări – 261,00 lei.  
În temeiul art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”, coroborat cu disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014: „[...]verificarea creanţelor şi, atunci când 
este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parţiale a 
creanţelor, precum şi întocmirea tabelelor de creanţe [...]”, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 
2516/13.08.2020 transmisă prin e-mail către creditorul Primăria Orașului Covasna privind înscrierea parțială a creanței 
solicitate în tabelul suplimentar de creanțe, respectiv înscrierea sumei de 66,00 lei în grupa creanțelor bugetare, conform 
disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014, aceasta reprezentând taxe datorate la bugetul local născute după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență, și respingerea creanței în valoare de 392 lei și majorările aferente în sumă 
de 261 lei, acestea fiind creanțe născute anterior datei deschiderii procedurii generale de insolvență și înscrise în Tabelul 
definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Mon-Tim SRL nr. 193/23.01.2020 publicat în BPI nr. 
1608/27.01.2020.  
Urmare a verificării creanţelor, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul suplimentar de creanţe împotriva 
debitoarei SC Mon-Tim SRL, respectiv a înscris creditorul Primăria Orașului Covasna cu o creanţă născută după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului în cuantum total de 66,00 lei. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Mon-Tim SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii de 
faliment împotriva debitorului SC Mon-Tim SRL în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul Național, în 
conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


