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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 3570 Din data de 21.10.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5139/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL, cod de identificare fiscală: 32494387; Sediul social: sat Dumbrăvița, comuna 
Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1446/2015. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; 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 MG-BAU Renovări SRL, în 
temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 28.10.2020, ora 09:00, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului  

SC MG-BAU Renovări SRL din data de 28.10.2020, ora 09:00 

Număr dosar 5139/30/2019, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Casiana Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL  
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 28.10.2020, ora 09:00 este: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunului mobil aflat în proprietatea 
debitorului SC MG-BAU Renovări 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 MG-BAU Renovări SRL. 
Ulterior confirmării de către judecătorul-sindic a subscrisei în calitate de lichidator judiciar al debitorului MG-BAU 
Renovări SRL, subscrisa a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire  nr. VA39996647420, somația nr. 2400/06.08.2020 către 
administratorul dnul Roman V., la adresa sediului social al societății debitoare MG-BAU Renovări SRL din sat 
Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș, prin care lichidatorul judiciar a comunicat 
următoarele: „[…] vă solicităm, să procedați la predarea, de urgență, către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, a următoarelor: [...] 
• Toate bunurile existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, în vederea inventarierii acestora, evaluării 
și valorificării conform disp. art 151 și urm. din Legea nr. 85/2014; 
• Bunul mobil Autoturism marca Dacia Logan, lăsat în custodia dvs. [...].”  
- a comunicat prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire  nr. VA39996694688, somația nr. 2534/17.08.2020 către 
administratorul dnul Roman V., la adresa de domiciliu al acestuia și prin e-mail la adresa mgbau.renovari@gmail.com 
prin care lichidatorul judiciar a solicitat: „vă solicităm, să procedați la predarea, de urgență, către lichidatorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, a următoarelor: [...] 
• Toate bunurile existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, în vederea inventarierii acestora, evaluării 
și valorificării conform disp. art 151 și urm. din Legea nr. 85/2014; 
• Bunul mobil Autoturism marca Dacia Logan, lăsat în custodia dvs.. [...].”  
În data de 20.08.2020, administratorul dl. Roman V. a confirmat primirea somației, respectiv a comunicat faptul că va 
contacta lichidatorul judiciar „la începutul săptămânii viitoare”. 
Având în vedere faptul că, până la data de 30.08.2020, administratorul dl. Roman V. nu a predat toate bunurile din 
averea debitorului în vederea inventarierii acestora în temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
revenit și a comunicat somația nr. 2783/04.09.2020, prin poștă cu scrisoare cu confirmare de primire  nr. 
VA39996694688, către administratorul dl. Roman V., la adresa de domiciliu al acestuia și prin e-mail la adresa 
mgbau.renovari@gmail.com.  
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, anexată de către dl. Roman V. cererii de admitere a 
creanței, la data de 31.09.2019 debitorul înregistrează următoarele: mijloace de transport în valoare de 11.500,00 lei; 
mobilier, aparatură birotică în valoare de 2.135,93 lei; 
Astfel, având în vedere aspectele identificate urmare analizei balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2019, 
lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul Roman V. somația nr. 2941/15.09.2020, prin poștă cu scrisoare 
cu confirmare de primire  nr. VA39996647810, prin care a solicitat următoarele: „[…] vă solicităm, să procedați la 
predarea, de urgență, către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, a următoarelor: [...] 
• Toate bunurile existente în averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, în vederea inventarierii acestora, evaluării 
și valorificării conform disp. art 151 și urm. din Legea nr. 85/2014; 
• Bunul mobil Autoturism marca Dacia Logan, lăsat în custodia dvs.. 
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În cazul în care nu veți proceda la predarea tuturor [...] bunurilor existente în averea debitorului MG-BAU Renovări 
SRL în termen de maximum 7 zile de la comunicarea prezentei somații, lichidatorul judiciar va proceda în conformitate 
cu decizia creditorului majoritar la formularea cererii de antrenare a răspunderii civile, respectiv va înainta plângerea 
penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.”  
În data de 17.09.2020, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, jud. Timiș, s-a 
prezentat administratorul dl. Roman V. respectiv a predat lichidatorului judiciar bunul mobil din averea debitorului 
MG-Bau Renovări SRL - autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, 
număr înmatriculare TM18NKC, culoare alb, fiind astfel întocmit Procesul-verbal de inventariere nr. 2977/17.09.2020 
și Procesul-verbal de predare-primire nr. 2978/17.09.2020.  
Menționăm faptul că cele bunul mobil a fost depozitat la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, jud. Timiș 
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 MG-BAU Renovări SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunului mobil aflat în proprietatea 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, conform ofertelor anexate. 
În vederea evaluării bunului mobil, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea unui anunț în ziarul Național privind 
organizarea organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunului mobil și expunerii pe piață, respectiv a notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor 
autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunului mobil  autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, 
număr înmatriculare TM18NKC, culoare alb și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 
01.10.2020. 
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 bunului mobil aflat în patrimoniul debitorului SC MG-BAU Renovări SRL pentru onorariul de 400 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 20 zile lucrătoare de la data identificării bunului 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 bunului mobil 
(autoturism marca Dacia Logan, AC Break, 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM-18-
NCK) aflat în averea debitorului MG-BAU Renovări SRL, termen de finalizare de 3 zile de la data efectuării inspecției 
bunului și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 400 lei, plătit integral la 
recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
• Oferta nr. AR 8552/09.10.2020 formulată de societatea Evaluar SRL prin administrator expertul evaluator membru 
ANEVAR Cândea G., cu privire la evaluarea bunului mobil din averea debitorului MG-BAU Renovări SRL, pentru 
onorariul de 300 lei (nu se adaugă TVA). Termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 5 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 bunului  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 bunului mobil aflat în proprietatea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


