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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 3160 Din data de 28.09.2020 
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: Chilom M.. 
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 Serartim Car SRL, conform 
Încheierii civilăe nr. 739 din data de 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 4618/30/2019 de către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă,, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate cu privire la 
ordinea de zi a adunării generale a creditorilor debitorului SC Serartim Car SRL din data de 05.10.2020, ora 09:00, în 
anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a adunării generale a creditorilor debitorului  

SC Serartim Car SRL din data de 05.10.2020, ora 09:00 

Număr dosar 4618/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Casiana Todor  
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Serartim Car SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 05.10.2020, ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Serartim Car SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Serartim Car SRL, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Serartim Car SRL. 
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.  
Subscrisa 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. Legii nr. 85/2014.  
În data de 31.08.2020 administratorul special Chilom M. prin delegat a procedat la predarea către lichidatorul judiciar a 
următoarelor bunuri mobile: 
- 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), 
fiind astfel întocmit procesul-verbal de inventariere nr. 2705/31.08.2020 și procesului-verbal de predare-primire nr. 
2706/31.08.2020. 
Menționăm faptul că cele două bunuri mobile au fost depozitate la locația lichidatorului judiciar din Drobeta Turnu 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor să ia act de rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului SC 
Serartim Car SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Serartim Car SRL, conform ofertelor anexate. 
În vederea evaluării bunurilor mobile identificate în patrimoniul debitorului SC Serartim Car SRL, lichidatorul judiciar 
a notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării 
Adunării Generale a Creditorilor. 
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Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 07.09.2020.  
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului 
judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest raport: 
• Oferta formulată de expertul evaluator membru titular ANEVAR Cojocaru M., se oferă să presteze servicii de 
evaluare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitorului SC Serartim Car SRL pentru onorariul de 800,00 lei 
(inclusiv costul cu deplasarea). Onorariul se achită în termen de 60 zile de la data depunerii evaluării. Termenul de 
efectuare a evaluării este de maxim 30 zile lucrătoare de la data identificării bunurilor de către evaluator și punerea la 
dispoziție a documentelor solicitate.  
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
(televizor Philips și autovehicul Mercedes Benz Vito, serie șasiu VSA638094213323246) aflate în averea debitorului 
Serartim Car SRL, termen de finalizare de 7 zile de la data efectuării inspecției și primirea tuturor documentelor 
necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 500 lei, plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără 
obiecțiuni.  
• Oferta nr. AR 8508/11.09.2020 formulată de societatea Evaluar SRL prin administrator expertul evaluator membru 
ANEVAR Cândea G., cu privire la evaluarea bunurilor din averea debitorului Serartim Car SRL, pentru onorariul de 
300 lei (nu se adaugă TVA). Termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 7 zile lucrătoare de la data punerii 
la dispoziția evaluatorului a tuturor documentelor și informațiilor necesare pentru întocmirea raportului de evaluare 
(acte de proprietate) și inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditolir numirea expertului evaluator şi stabilirea remuneraţiei acestuia în vederea 
evaluării potrivit disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 a activelor reprezentând bunuri mobile aflate în 
proprietatea debitorului SC Serartim Car SRL. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, precum și anunțul Președintelui României cu 
privire la decretarea stării de urgență, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea voturilor să se realizeze în 
conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: office@consultant-insolventa.ro, 
sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


