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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1501 din data de 25.05.2020 

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. 160 din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul asupra fondurilor obţinute din 

lichidare şi din încasarea de creanţe privind debitorul SC Lummy Star Tools SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 

2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe  

privind debitorul SC Lummy Star Tools SRL 

Număr dosar: 1057/115/2018, Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal 

Judecător-sindic Claudia Roiescu 

Temei juridic: art. 160 din Legea nr. 85/2014 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 

Debitor: SC Lummy Star Tools SRL 

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare bunuri mobile 

Nr. Descriere bun mobil lei TVA colectată 

1 Chioșc aluminiu/termopan – 1 buc 8.330,00 lei 1.330,00 lei 

  TOTAL SUME OBŢINUTE DIN VÂNZARE BUNURI MOBILE 8.330,00 lei 1.330,00 lei 

2. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar 

Nr. 

crt. 
Descriere retribuţie administrator/lichidator judiciar lei 

1 
Retribuţie componentă fixă administrator judiciar (onorariu de 800 lei, exclusiv TVA, până la prima 
adunare a creditorilor, stabilit de către judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 134/JS din data de 

26.04.2020 pronunțată în dosarul nr. 1057/115/2018) 

952,00 lei 

  TOTAL RETRIBUŢIE ADMINISTRATOR/LICHIDATOR JUDICIAR 952,00 lei 

3. Mențiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 

Nr. 

crt. 
Descriere cheltuieli lei 

Cheltuieli plătite prin contul 

unic de insolvență/Restituire 
sume avansate de 

lichidatorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor 

Creditare societate (sume 
avansate de 

administrator/lichidator judiciar) 

Obligaţii 
de plată 

restante 

1 Comisioane bancare 141,52 lei 141,52 lei 0,00 lei 0,00 lei 

2 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) 

din Legea nr. 85/2014 (calculare 2% conform 

disp. art. 119 alin. (4) din Statutul privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de practician 

în insolvenţă din 29.09.2007, republicat) 

141,00 lei 140,00 lei 0,00 lei 1,00 lei 

3 
Cheltuieli poștale - sume avansate de 
administratorul/lichidatorul judiciar prin asociat 

coordonator ec. Popescu George 

145,20 lei 122,00 lei 23,20 lei 0,00 lei 

4 

Cheltuieli de deplasare - alimentare combustibil 

- sume avansate de administratorul/lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu 

George 

600,06 lei 600,06 lei 0,00 lei 0,00 lei 

5 

Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume 

avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

prin asociat coordonator ec. Popescu George 

206,25 lei 206,25 lei 0,00 lei 0,00 lei 

6 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar 294,01 lei 239,56 lei 0,00 lei 54,45 lei 

7 

Onorariu evaluator SC EVALUAR SRL - 

evaluare bunuri mobile (conform factură fiscală 
seria EV nr. 191214/07.12.2019, achitată în data 

de 09.12.2019) 

800,00 lei 800,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 

  
TOTAL CHELTUIELI PREVĂZUTE LA 

ART.161 PCT.1 DIN LEGEA nr. 85/2014 
2.328,04 lei 2.249,39 lei 23,20 lei 55,45 lei 

 din care sume avansate de lichidatorul judiciar 

prin asociat coordonator ec. Popescu George 
23,20 lei    
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4.-4.1. Mențiuni cu privire la caietul de sarcini al licitaţiei publice 
Încasări caiet sarcini licitaţie Suma în lei TVA colectată 

caiet de sarcini achiziționat de persoana fizică 
Hurduzeu L. pentru participarea la licitația publică 

din data de 06.09.2019 

59,50 lei 9,50 lei 

Total contravaloare caiete de sarcini  59,50 lei 9,50 lei 

4.-4.2. Mențiuni cu privire la  garanție licitație publică  
Încasări - garanție licitație publică Suma în lei 

Garanție participare lictație din data de 06.09.2019 - Hurduzeu 
L. 

833 

Total 833,00 lei 

4.-4.3. Mențiuni cu privire la T.V.A. 

T.V.A. Colectată 1.339,50 lei 

T.V.A. deductibilă 0,00 lei 

T.V.A. DE PLATĂ 1.339,50 lei 

TVA achitată în data de 23.04.2020 1.330,00 lei 

4.-4.4. Mențiuni cu privire la cheltuieli de procedură previzionate 

Cheltuieli  cu comisoane, cheltuieli bancare 200,00 lei 

Cheltuieli cu deplasarea/alimentare combustibil necesar 

deplasări termene instanţă, deplasări în vederea prezentării 

bunurilor cu posibilii cumpărători 

1.000,00 lei 

Alte cheltuieli pentru administrarea procedurii (xerox/listare 

documente, cheltueili poştale, publicare anunţuri, bannere 

publicitare, etc.) 

800,00 lei 

Cheltuieli custodie/chirie conservare  bunuri 500,00 lei 

Cheltuieli cu onorariile din expertizele dispuse în dosarul de 

antrenare a răspunderii patrimoniale 
1.500,00 lei 

TOTAL: 4.000,00 lei 

4.-4.5. Mențiuni cu privire la sumele reținute pentru ajustarea obligațiilor fiscale 

Total sume pentru ajustarea obligațiilor fiscale, din care: 211,50 lei 

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat (cota de 

impozitare de 3%) 
211,50 lei 

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor plătit (în data de 
23.04.2020) 

210,00 lei 

 

Sold inițial cont de lichidare (la data de 19.07.2019) 0,00 lei 

Sold final cont de lichidare (la data de 30.04.2020) 4.603,92 lei 

TOTAL VENITURI  
8.389,50 lei 

(din valorificarea bunurilor mobile şi recuperare creanţe) 

TOTAL CHELTUIELI 4.831,04 lei 

(retribuţie administrator judiciar + cheltuieli cf. art.161 pct. 1 

din Legea nr. 85/2014 + sume pentru plata obligațiilor fiscale 
+ cheltuieli de procedură previzionate) 

  

TOTAL CHELTUIELI DE PLATĂ  5.041,65 lei 

(retribuţie administrator judiciar + cheltuieli conform art.161 

pct. 1 din Legea nr. 85/2014 neachitate + sume pentru plata 

obligaţiilor fiscale + cheltuieli de procedură previzionate) 

  

SUME DE DISTRIBUIT 0.00 LEI 

(Venituri totale din valorificarea bunurilor şi încasare creanţe 

- total cheltuieli de plată) 
  

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


