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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 24 Din data de 05.01.2021 
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 civile 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. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport asupra fondurilor obţinute din 
lichidare şi din încasare de creanţe privind debitorul SC Serartim Car SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe  

privind debitorul SC Serartim Car SRL nr. 24/05.01.2021 

Număr dosar 4618/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Casiana Todor  
Temei juridic: art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Serartim Car SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor mobile: 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil lei 
TVA 

colectată 
Observații 

1 Televizor Philips 57.12 lei 9.12 lei 
bun mobil adjudecat de către persoana fizică 
Stancu B. F. la licitația publică din data de 

21.12.2020 

2 
Mercedes Benz Vito, serie șasiu VSA63809413323246, an 
fabricație 2000, stare tehnică: nefuncțional 

867.51 lei 138.51 lei 
bun mobil adjudecat de către persoana fizică 
Stancu B. F. la licitația publică din data de 

21.12.2020 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 924.63 lei 147.63 lei   

Menţiuni privind caietul de sarcini: 

Încasări caiet sarcini licitaţie Suma în lei 
TVA 

colectată 
caiet de sarcini achiziționat de persoana fizică Stancu B. F. pentru participarea la licitația 

publică din data de 21.12.2020 
29.75 lei 4.75 lei 

Total contravaloare caiete de sarcini  29.75 lei 4.75 lei 

Mențiuni cu privire la  garanție licitație publică: 
Încasări - garanție licitație publică Suma în lei 

Garanție participare lictație din data de 21.12.2020 achitată de ofertantul Stancu B. F.  100.00 lei 
Total 100.00 lei 

Menţiuni privind veniturile totale: 

  lei 
Total TVA 
colectată 

Venituri totale încasate din lichidarea bunurilor mobile şi încasarea creanţelor 924.63 lei 147.63 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanțe: 
Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei TVA colectată 

1   0.00 lei  0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0.00 lei 0.00 lei 

3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar: 
Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie administrator/lichidator judiciar lei 

1 
Retribuţie componentă fixă administrator/lichidator judiciar - 5.000 lei exclusiv TVA pentru întreaga procedură de 
insolvență și faliment, conform Încheierii civile nr. 739 din data de 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 
4618/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă 

5,950.00 lei 

2 
Retribuţie variabilă lichidator judiciar - 5% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor, conform Încheierii 
civile nr. 739 din data de 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 4618/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă 

0.00 lei 

  Total retribuţie administrator/lichidator judiciar 5,950.00 lei 

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

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 
Creditare societate (sume 

avansate de 
administrator/lichidator judiciar) 

Obligaţii de 
plată restante 
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1 

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) 

16.04 lei 0.00 lei 16.04 lei 

2 
Cheltuieli poștale - sume avansate de administratorul/lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 

129.08 lei 129.08 lei 0.00 lei 

3 
Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de 
administratorul/lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. 

179.45 lei 179.45 lei 0.00 lei 

4 
Cheltuieli furnizare informații ONRC - sume avansate de 
administratorul/lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. 

20.00 lei 20.00 lei 0.00 lei 

5 
Cheltuieli furnizare informații Direcția de evidență a persoanelor - 
sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 

1.00 lei 1.00 lei 0.00 lei 

6 
Onorariu evaluator SC Evaluar SRL - evaluare bunuri mobile 
(conform factură fiscală seria EV nr. 201214/03.12.2020) 

300.00 lei 0.00 lei 300.00 lei 

  Total cheltuieli prevăzute la art.161 pct.1 din Legea nr. 85/2014 645.57 lei 329.53 lei 316.04 lei 

  
din care sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 

coordonator ec. Popescu G. 
329.53 lei     

5. Mențiuni privind sumele reținute pentru plata obligațiilor fiscale: 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat (cota de impozitare de 3%) 24.06 lei 
TVA de plată 152.38 lei 

Total sume pentru ajustarea obligațiilor fiscale 176.44 lei 

6. Mențiuni privind cheltuielile de procedură previzionate: 
Comisioane bancare  75.00 lei 
Cheltuieli poștale - comunicare note scrise, adrese către pârâtul Chilom M. în dosarul nr. 
4618/30/2019/a1 

57.50 lei 

Total cheltuieli previzionate 132.50 lei 

7. Mențiuni privind sumele distribuite creditorilor conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014: 
Sold inițial cont de lichidare  0.00 lei 

Sold final cont de lichidare (la data de 06.01.2021) 955.00 lei 
Total venituri  

954.38 lei 
(din valorificarea bunurilor mobile, caiet de sarcini şi recuperare creanţe) 

Total cheltuieli 
6,772.01 lei (retribuţie administrator/lichidator judiciar + cheltuieli de procedură conform art.161 pct. 1 din Legea nr. 

85/2014 + sume reținute pentru plata obligațiilor fiscale + cheltuieli previzonate) 

Total cheltuieli de plata 
6,772.01 lei (retribuţie administrator/lichidator judiciar + cheltuieli de procedură conform art.161 pct. 1 din Legea nr. 

85/2014 + sume reținute pentru plata obligațiilor fiscale + cheltuieli previzionate) 

Sume de distribuit 
0.00 lei 

(Venituri totale din valorificarea bunurilor şi încasare creanţe - total cheltuieli de plată) 

Anexe: Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură: 
Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
530010  20.03.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 530010/20.03.2020 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17643 23.03.2020 49.50 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale de insolvență împotriva debitorului în ziarul 
Național din data de 23.03.2020 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00003276 24.03.2020 42.60 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale către debitor, administratorul și asociatul 
unic Chilom M. și creditori 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00003275 24.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale către administratorul Chilom M.  

5 C.N. Poșta Română SA DIV00003349 27.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind propunerea 

administratorului judiciar de intrare în faliment prin 
procedura simplificată de insolvență către debitor 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00003350 27.03.2020 7.10 lei 

comunicare notificare privind propunerea 
administratorului judiciar de intrare în faliment prin 
procedura simplificată de insolvență a debitorului 

către A.J.F.P. Timiș 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00018886 05.05.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Chilom M.  

8 
Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 

155243/90264 
29.06.2020 1.00 lei taxă judiciară de timbru 

9 SC Olimpiq Media SRL  PBL 20367 07.09.2020 47.34 lei 
publicare anunț selecție oferte în vederea evaluării 

bunurilor mobile din averea debitorului 

10 SC Olimpiq Media SRL  PBL 21259 20.10.2020 41.77 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului în ziarul Național din data de 20.10.2020 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00009999 21.10.2020 31.20 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului către debitor și creditori 
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12 C.N. Poșta Română SA DIV00009997 21.10.2020 7.72 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului către administrator 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00010292 28.10.2020 10.92 lei comunicare precizare/completare acțiune către pârât 

14 C.N. Poșta Română SA DIV00011087 17.11.2020 8.02 lei 
comunicare răspuns la întâmpinare către pârât prin 

reprezentant convențional 

15 SC Olimpiq Media SRL  PBL 21959 24.11.2020 40.84 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 24.11.2020 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
329.53 lei 

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


