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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 3210 din data de 30.09.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1057/115/2018; Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: 

Claudia Roiescu 

2. Arhiva/registratura instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin, Programul arhivei/registraturii 

instanţei: 08:30-12:30.  

3. Debitor: SC Lummy Star Tools SRL, cod de identificare fiscală: 16959413; Sediul social: Caransebeș, Aleea 

Alunișului, bl.2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/921/2004. 

4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Lummy Star Tool SRL. 

5. 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. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Lummy Star Tools SRL, 

conform Sentinței civile nr. 315/JS din 25.10.2018 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, în 

dosarul nr. 1057/115/2018, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind 

descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, administrator judiciar 

Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment, conform 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL 

Număr dosar 1057/115/2018, Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Claudia Roiescu 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Lummy Star Tools SRL. 

1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  

Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 

alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Lummy Star Tools SRL a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în 

BPI nr. 7998/28.05.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-.pdf. 

Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui raport.  

2. Referitor la dispozițiile art. 47 și urm. din Legea 85/2014 

Având în vedere starea tehnică constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura fizică 

avansată) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC Lummy Star Tools SRL SRL, respectiv 

interesul redus pentru acestea, lichidatorul judiciar a solicitat Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării 

expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Lummy Star Tools SRL SRL la prețul de 50% din 

prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 21.05.2020, la ora 

11:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având pe 

ordinea de zi și Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Lummy 

Star Tools SRL la prețul de 50% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 7433 din 18.05.2020 și pe site-ul lichidatorului 

la rubrica: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Convocare-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-pentru-

18.05.2020-ora-12.00.pdf.  

Raportul cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data 

de 21.05.2020 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI  nr. 7635 din 20.05.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului 

judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-privind-ordinea-de-

zi-AGC-din-21.05.2020-SC-Lummy-Star-Tools-SRL.pdf.  

Conform Procesului verbal nr. 1459 din 29.05.2020, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Lummy Star 

Tools SRL, convocată de către lichidatorul judiciar, în data de 21.05.2020, a hotărât următoarele: 

1. Cu un procent de 84,335% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 

sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL 

a luat act de situția licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei la 60%. 

 2.Cu un procent de 84,335% din totalul masei credale (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți 

sau care au transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL 

a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei , astfel:  

- prin ținerea a cinci ședințe de licitație, pornind de la 55% din prețul de evaluare;  

- prin ținerea a încă cinci ședințe de licitație, în cazul în care bunurile nu sunt vândute, pornind de la 50% din prețul de 

evaluare;  

- prin ținerea a încă cinci ședințe de licitație, în cazul în care bunurile nu sunt vândute, pornind de la 45% din prețul de 

evaluare. 

Situația detaliată a ședințelor de licitație organizate de către lichidatorul judiciar al debitoarei SC Lummy Star Tools 

SRL este prezentată ca și anexă tabelară, parte integrantă a prezentului raport de activitate.  

3. Referitor la dispozițiile art. 169 din Legea 85/2014 

http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Convocare-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-pentru-18.05.2020-ora-12.00.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Convocare-SC-Lummy-Star-Tools-SRL-pentru-18.05.2020-ora-12.00.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-privind-ordinea-de-zi-AGC-din-21.05.2020-SC-Lummy-Star-Tools-SRL.pdf
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-de-activitate-privind-ordinea-de-zi-AGC-din-21.05.2020-SC-Lummy-Star-Tools-SRL.pdf
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Lichidatorul judiciar a procedat la formularea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului societar 

Ghimboașă I.A., căruia îi este imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC Lummy Star Tools SRL, 

apreciind că sunt incidente dispozițiile art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) din Legea nr. 85/2014. 

Cauza face obiectul dosarului 1057/115/2018/a1 și are stabilit ca și termen de judecată 01.10.2020. 

4. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

Cheltuielile ocazionate de procedura generală a insolvenței și de procedura de faliment, avansate de către 

administratorul/lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 951,51 lei, din care suma de 928 lei a fost recuperată.  

5. Referitor disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014 

Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și încasarea de creanțe 

privind pe debitorul SC Lummy Star Tools SRL nr. 1501 din 15.05.2020. 

Raportul menționat anterior a fost depus la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8081 

din 26.05.2020, precum și pe site-ul lichidatorului judiciar la rubrica: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/07/Raportul-asupra-fondurilor-ob%C8%9Binute-din-lichidare-%C8%99i-din-

%C3%AEncasarea-de-crean%C8%9Be-privind-debitorul-SC-LUMMY-STAR-TOOLS-SRL.pdf. 

6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 

procedurii faliment a debitoarei SC Lummy Star Tools SRL, valorificarea bunurilor din averea debitoarei și 

soluționarea cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului staturar Ghimboașă I.A.. 

ANEXA 4  -  Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor mobile 

  

Publicația de 

vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-ul 

lichidatorului 

judiciar, 

www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 

www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• la 

Primăria 

Caransebeș 

• în ziarul 

Evenimentul 

Zilei din 

data de 

02.08.2019; 

• la punctul de lucru 

al lichidatorului 

judiciar situat în 

Timişoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 

14, jud. Timiş, 

respectiv Timișoara, 

str. Daliei nr. 8, 

mansardă, jud. 

Timiș.  

    

  

Data licitatiei  

conform 

publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din prețul 

de pornire stabilit 

prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 

ajudecate 

inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 

regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare nr. 

Proces-verbal 

de predare-

primire nr. 

1 09.08.2019 100% 834/09.08.2019 - 0 4 la 100% - - 

2 16.08.2019 100% 848/16.08.2019 - 0 3 la 100% - - 

3 06.09.2019 100% 880/06.09.2019 

Hurduzeu 

L. - 

adjudecatar 

8330 2 la 100% 955/13.09.2019 956/13.09.2019 

4 13.09.2019 100% 954/13.09.2019 - 0 1 la 100% - - 

5 20.09.2019 100% 993/20.09.2019 - 0 0 la 100% - - 

  

Publicația de 

vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-ul 

lichidatorului 

judiciar, 

www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 

www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• la 

Primăria 

Caransebeș 

• în ziarul 

Evenimentul 

Zilei din 

data de 

24.09.2019; 

• la punctul de lucru 

al lichidatorului 

judiciar situat în 

Timişoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 

14, jud. Timiş, 

respectiv Timișoara, 

str. Daliei nr. 8, 

mansardă, jud. 

Timiș.  

    

  

Data licitatiei  

conform 

publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din prețul 

de pornire stabilit 

prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 

ajudecate 

inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 

regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare nr. 

Proces-verbal 

de predare-

primire nr. 

1 04.10.2019 90% 1158/04.10.2019 - 0 4 la 90%     

2 11.10.2019 90% 1230/11.10.2019 - 0 3 la 90%     

3 18.10.2019 90% 1265/18.10.2019 - 0 2 la 90%     

4 25.10.2019 90% 1347/25.10.2019 - 0 1 la 90%     

5 01.11.2019 90% 1438/01.11.2019 - 0 0 la 90%     

  

Publicația de 

vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-ul 

lichidatorului 

judiciar, 

www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 

www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• la 

Primăria 

Caransebeș 

• în ziarul 

Evenimentul 

Zilei din 

data de 

06.11.2019; 

• la punctul de lucru 

al lichidatorului 

judiciar situat în 

Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data licitatiei  

conform 

publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din prețul 

de pornire stabilit 

prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 

ajudecate 

inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 

regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare nr. 

Proces-verbal 

de predare-

primire nr. 

1 15.11.2019 80% 1635/15.11.2019 - 0 4 la 80%     

2 22.11.2019 80% 1711/22.11.2019 - 0 3 la 80%     

3 29.11.2019 80% 1846/29.11.2019 - 0 2 la 80%     

4 06.12.2019 80% 2025/06.12.2019 - 0 1 la 80%     



3 

 

5 13.12.2019 80% 2110/13.12.2019 - 0 0 la 80%     

  

Publicația de 

vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-ul 

lichidatorului 

judiciar, 

www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 

www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• la 

Primăria 

Caransebeș 

• în ziarul 

Național 

din data de 

11.02.2020; 

• la punctul de lucru 

al lichidatorului 

judiciar situat în 

Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data licitatiei  

conform 

publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din prețul 

de pornire stabilit 

prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 

ajudecate 

inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 

regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare nr. 

Proces-verbal 

de predare-

primire nr. 

1 20.02.2020 70% 611/20.02.2020 - 0 4 la 70%     

2 27.02.2020 70% 672/27.02.2020 - 0 3 la 70%     

3 05.03.2020 70% 760/05.03.2020 - 0 2 la 70%     

4 12.03.2020 70% 840/12.03.2020 - 0 1 la 70%     

5 19.03.2020 70% 912/19.03.2020 - 0 0 la 70%     

  

Publicația de 

vânzare a 

fost afișată: 

• pe site-ul 

lichidatorului 

judiciar, 

www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 

www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 

www.olx.ro, 

www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, 

www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro 

• la 

Primăria 

Caransebeș 

• în ziarul 

Național 

din data de 

06.04.2020; 

• la punctul de lucru 

al lichidatorului 

judiciar situat în 

Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. 

Timiş.  

    

  

Data licitatiei  

conform 

publicatiei de 

vânzare 

Valoarea din prețul 

de pornire stabilit 

prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 

licitație nr. 
Participanți 

Valoare 

bunuri 

ajudecate 

inclusiv 

TVA 

Licitatii rămase de 

organizat conform 

regulament/aprobare 

AGC 

Act de 

adjudecare nr. 

Proces-verbal 

de predare-

primire nr. 

1 16.04.2020 60% 1199/16.04.2020 - 0 4 la 60%     

2 23.04.2020 60% 1225/23.04.2020 - 0 3 la 60%     

3 30.04.2020 60% 1310/30.04.2020 - 0 2 la 60%     

4 07.05.2020 60% 1356/07.05.2020 - 0 1 la 60%     

5 14.05.2020 60% 1408/14.05.2020 - 0 0 la 60%     

Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL 

 


