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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2753 Din data de 03.09.2020 
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 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 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 
De la termenul de judecată din data de 18.06.2020, administratorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de 
activitate: 
- 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. 1621/04.06.2020, pentru 
termenul de judecată din data de 18.06.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 9080/09.06.2020 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-18.06.2020.pdf; 
- 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; 
- 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. 2354/03.08.2020, pentru 
termenul lunar din data de 05.08.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 12853/05.08.2020 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 identificarea bunurilor din averea debitorului 
Conform  adresei nr. 6664/03.04.2020 comunicată de către Primăria Orașului Sânnicolau Mare, debitorul SC Serartim 
Car SRL figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu o autoutilitară marca Mercedes, serie șasiu 
VSA6380941332346, serie motor 50182847, capacitatea cilindrică 2151 cmc.  
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 63971/25.03.2020, după denumirea Serartim Car SRL având CUI 21567718, nu au fost identificate 
înregistrări referitoare la bunuri imobile/bunuri imobile radiate.  
Conform adresei nr. 38654/24.03.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Timiș, societatea Serartim Car SRL deține în 
proprietate vehiculul marca Mercedes Benz Vito, serie șasiu VSA63809413323246, serie motor 50182847, an fabricație 
2000, culoare alb, de la data de 24.02.2014.  
Administratorul judiciar a transmis prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996705115, somația nr. 
1330/05.05.2020 prin care a solicitat administratorului social Chilom M. să procedeze la predarea, în cel mai scurt timp 
posibil a bunului mobil vehiculul Marca Mercedes Benz Vito, serie șasiu VSA63809413323246, serie motor 50182847, 
an fabricație 2000, culoare alb, de la data de 24.02.2014, precum și toate celelalte bunuri aflate în averea debitorului, în 
vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014.  
În data de 19.08.2020, administratorul special Chilom M. desemnat prin Procesul-verbal al Adunării Generale a 
Asociaților Serartim Car SRL nr. 2568/19.08.2020, a procedat la predarea parțială a documentelor contabile ale 
debitorului către administratorul judiciar conform procesului-verbal de predare-primire nr. 2570/19.08.2020.  
De asemena, în data de administratorul special Chilom M. prin delegat a procedat la predarea către administratorul 
judiciar a următoarelor bunuri mobile: 
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- Televizor Philips – 1 buc; 
- Mercedes Benz Vito, serie șasiu VSA63809413323246, serie motor 50182847, an fabricație 2000, culoare alb, nr. 
înmatriculare TM-14-RAC (inclusiv Cheia de la Mercedes Benz Vito, serie șasiu VSA63809413323246 și Cartea de 
înmatriculare a autovehicolului Mercedes Benz Vito, serie șasiu VSA63809413323246). 
conform procesului-verbal de inventariere nr. 2705/31.08.2020 și a procesului-verbal de predare-primire nr. 
2706/31.08.2020.  
Menționăm faptul că cele două bunuri mobile au fost depozitate la locația administratorului judiciar din Drobeta Turnu 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți. 
Administratorul judiciar a procedat la organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru 
ANEVAR, în vederea evaluării bunurilor și expunerii pe piață, publicând un anunț în ziarul Național. 
3. 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 -.  
Administratorul judiciar va proceda la analiza documentelor contabile predate parțial de către administrator Chilom M., 
respectiv va proceda la precizarea acțiunii inițiale. 
4. 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 141,72 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
530010/ 

20.03.2020 
20.03.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații nr. 
530010/20.03.2020 

2 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 

3 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 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00003275 24.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale 

către administratorul Chilom M.  

5 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 

6 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 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00018886 05.05.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Chilom M.  

8 
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 

141.72 
lei  

5. 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. 
Având în vedere disp. art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014, respectiv hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC Serartim Car SRL din data de 14.05.2020, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, confirmarea în 
calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Serartim Car SRL a societății profesionale de practicieni în insolvență 
desemnată de adunarea creditorilor Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. și confirmarea onorariului fix aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor de de 5.000 lei 
(exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență și faliment a debitorului SC Serartim Car SRL, în cazul 
onorariului fix și procentul de 5% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA).  
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


