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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2740 Din data de 02.09.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1354/119/2019; Tribunal Covasna, Secţia Civilă; Judecător-sindic: Rusu I. C. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sf. Gheorghe, Str. Kriza János nr.2, cod 520023, jud. Covasna. 
3.1. Debitor: SC Adasena SRL, cod de identificare fiscală: 16847517; Sediul social: municipiul Târgu Secuiesc, str. 
Școlii, nr. 3, jud. Covasna; Număr de ordine în registrul comerţului J14/394/2004. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Adasena SRL, conform 
Sentinței civile nr. 46/S din data de 19.06.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia Civilă, în dosarul nr. 
1354/119/2019, în temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de verificare a 
creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC Adasena SRL, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor declarate împotriva averii debitorului SC Adasena SRL 

Număr dosar 1354/119/2019; 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 Adasena SRL 
Prin Sentința civilă nr. 46/S din data de 19.06.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia Civilă, în dosarul nr. 
1354/119/2019, aflat pe rolul Tribunalului Covasna, Secția Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitorului  Adasena SRL, cu sediul în municipiul Târgu Secuiesc, str. Școlii, nr. 3, jud. Covasna, CUI 
16847517, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/394/2004. 
De asemenea, prin Sentința civilă nr. 46/S din data de 19.06.2020 pronunţată de către Tribunalul Covasna, Secţia Civilă, 
în dosarul nr. 1354/119/2019, aflat pe rolul Tribunalului Covasna, Secția Civilă, au fost stabilite următoarele termene: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute în cursul procedurii, asupra averii 
debitorului SC Adasena SRL, este la data de 03.08.2020.  
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea și publicarea tabelului 
suplimentar al creanțelor este la data de 02.09.2020. 
- 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 01.10.2020. 
- Primul termen de judecată după intrarea în procedura de faliment a debitorului este la data de 02.10.2020, ora 09:00. 
Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea nr. 1873/24.06.2020 privind intrarea în procedura de faliment a debitorului 
Adasena SRL către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna prin e-mail. 
Notificarea privind intrarea debitorului Adasena SRL în procedura de faliment a fost publicată în BPI nr. 
10330/24.06.2020, precum şi în ziarul Național din data de 25.06.2020, 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/2020/07/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-a-debitorului-Adasena-SRL-
Convocarea-Adunarii-Generale-a-Creditorilor.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 Adasena SRL, este la data de 03.08.2020.  
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea și publicarea tabelului 
suplimentar al creanțelor este la data de 02.09.2020. 
- 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 01.10.2020. 
- 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 02.07.2020, ora 12:00, având ca ordine de zi: 
„(1).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Sentința 
civilă nr. 46/S din data de 19.06.2020. 
(2).Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, respectiv un onorariu lunar de 325 lei 
(exclusiv TVA) pentru întreaga procedură de insolvență și faliment a debitorului SC Adasena SRL și un onorariu de 
succes 1% (exclusiv TVA) din sumele distribuite creditorilor, 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 02.07.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 09.07.2020, la ora 12:00  la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
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- Primul termen de judecată după intrarea în procedura de faliment a debitorului este la data de 02.10.2020, ora 09:00. 
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 care în baza prevederilor art. 102 alin. (7) din Legea 
nr. 85/2014 a solicitat înscrierea în tabelul creanțelor a obligațiilor bugetare consolidate în sumă de 18.258 lei, 
reprezentând impozite, taxe, contribuții, majorări de întârziere și penalități, datorate de debitoarea Adasena la data de 
19.06.2020, data deschiderii procedurii falimentului. 
Având în vedere dizpozitivul Sentinței civile nr. 46/JS din data de 19.06.2020 și notificara lichidatorului judicar, 
creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna a stabilit valoarea totală a creanței datorate de 
debitoarea Adasena SRL la data deschiderii procedurii falimentului în sumă totală de 18.258 lei, conform referatului nr. 
4024/14.07.2020 care reprezintă valoarea creanței solicitată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna de 
a fi înscrisă în tabelul definitiv consolidat al creanțelor. 
Prin cererea de admitere a creanței înregistrată la dosarul cauzei în data de 16.07.2020, creditorul Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Covasna a comunicat următoarele: 
„Menționăm că valoarea creanței datorate de debitoare s-a modificat de la data deschiderii procedurii generale a 
insolvenței 11.10.2019 respectiv de la 50.751 lei la suma de 18.258 lei cu care figurează la data deschiderii procedurii 
falimentului ca urmare a plăților efectuate de Gavriloiu V. (fostul administrator al debitoarei) în temeiul Deciziei de 
angajare a răspunderii solidare nr. 23015/13.12.2018 și ca urmare a emiterii Deciziei de anulare a obligațiilor de plată 
accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. 24, art. 25 și art. 27 din OG nr. 6/2019”. 
Conform Deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. 25740/16.12.2019 emisă de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Covasna prin Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc, s-a acordat anularea obligațiilor de plată 
accesorii aferente obligațiilor principale datorate de SC Adasena SRL în sumă totală de 19.038 lei. 
Având în vedere disp. art. art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar constată faptul că, creanța 
solicitată de către creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna este o creanță născută 
înainte de deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului Adasena SRL, respectiv nu va proceda la 
înscrierea acesteia în tabelul suplimentar de creanțe. 
De asemenea, având în vedere faptul că nu au fost depuse alte cereri de admitere a creanțelor născute după data 
deschiderii procedurii generale de insolvență, lichidatorul judiciar constată că nu se impune întocmirea unui tabel 
suplimentar de creanțe. 
În conformitate cu disp. art.  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.”, lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea tabelului definitiv actualizat 
de creanțe prin care va ajusta tabelul definitiv de creanțe în sensul diminuării creanței bugetare a creditorului 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna la valoarea solicitată de 18.258 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


