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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr. 81 Din data de 08.01.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5776/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiș; programul arhivei: 
Luni – Joi orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Anvelo-Seb SRL, cod de identificare fiscală: 16885960; Sediul social: Timișoara, str. Ion Ionescu de la 
Brad, bl. A28, sc. A, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/3136/2004. 
3.2. Administrator special: Brînză S.. 
4. Creditori: nu este cazul. 
5. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului: SC Anvelo-Seb SRL, 
conform Sentinţei civile nr. 809 din data de 07.07.2017 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a Civilă, în dosarul 
nr. 5776/30/2017, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul SC Anvelo-Seb SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă, 

pentru debitorul SC Anvelo-Seb SRL 

Număr dosar 5776/30/2017 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Anvelo - Seb SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014  
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 nr. 3390/08.10.2020 pentru debitorul SC Anvelo Seb SRL a fost depus 
la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 16794/08.10.2020. Până în prezent nu s-au formulat contestații împotriva acestui 
raport. 
2. Referitor la disp. art. 154 din Legea nr. 85/2014 
Debitorul prin administrator special a predat administratorului judiciar următoarele bunuri mobile: 
• bunul mobil Autoutilitară N1 Renault Master, serie șasiu VF1MAF4FE49541260, având certificatul de înmatriculare 
nr. 03146993, conform Proces verbal de predare-primire nr. 1515/08.11.2019; 
• bunul mobil Autoutilitară N1 Renault (+ una cheie), caroserie BB Furgon, serie șasiu VF1MAF4FE49541257, 
conform Proces-verbal de predare-primire nr. 258/22.01.2020. 
Astfel, în vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului, administratorul judiciar a convocat Adunarea 
Generală a Creditorilor debitorului Anevelo-Seb SRL, având ca ordine de zi: 
„(1). Angajarea numirii persoanelor de specialitate - expert evaluator – precum și nivelul remunerațiilor acestor 
persoane în vederea evaluării bunurilor mobile - Mijloace de transport  – autoutilitare Renault Master, aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Anvelo-Seb SRL, propus de către administratorul judiciar.”, astfel: 
• în data de 01.03.2019, ora 13.00: Conform procesului-verbal nr. 263/01.03.2019, publicat în BPI nr. 4519/ 
04.03.2020, președintele de ședință a constatat faptul că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, fiind prezenți, 
respectiv fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 14,10% din 
valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar de 
creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Anvelo - Seb SRL. Având în vedere faptul că Adunarea Creditorilor nu 
a fost legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, președintele de ședință a constatat că Adunarea Generală a 
Creditorilor se află în imposibilitate de a adopta o hotărâre. 
• în data de 28.05.2019, ora 13.00: Conform procesului-verbal nr. 589/28.05.2019, publicat în BPI nr. 
10710/29.05.2019, președintele de ședință a constatat faptul că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, fiind prezenți, 
respectiv fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 14,10% din 
valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar de 
creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Anvelo - Seb SRL. Având în vedere faptul că Adunarea Creditorilor nu 
a fost legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, președintele de ședință a constatat că Adunarea Generală a 
Creditorilor se află în imposibilitate de a adopta o hotărâre. 
• în data de 07.08.2020, ora 13.00: Conform procesului-verbal nr. 2419/07.08.2020 publicat în BPI nr. 
13071/10.08.2020, președintele de ședință a constatat faptul că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, fiind prezenți, 
respectiv fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 14,10% din 
valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar de 
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creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC Anvelo - Seb SRL. Având în vedere faptul că Adunarea Creditorilor nu 
a fost legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, președintele de ședință a constatat că Adunarea Generală a 
Creditorilor se află în imposibilitate de a adopta o hotărâre. 
• în data de 14.08.2020, ora 13.00: Conform procesului-verbal nr. 2521/14.08.2020 publicat în BPI nr. 
13380/14.08.2020, președintele de ședință a constatat faptul că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
prezenți, respectiv nefiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor. Având în vedere faptul că Adunarea 
Creditorilor nu a fost legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, președintele de ședință a constatat că Adunarea 
Generală a Creditorilor se află în imposibilitate de a adopta o hotărâre. 
Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL legal convocată în data de 
01.03.2019, 28.05.2019, 07.08.2020 și 14.08.2020, s-a aflat în imposibilitate de a adopta o hotărâre cu privire la 
numirea și desemnarea expertului evaluator în vederea stabilirii valorii de piață a bunurilor mobile din averea 
debitorului, nefiind îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în temeiul disp. 
art. 45 alin. (1) lit. o) din Legea 85/2014, solicităm respectuos Onoratei Instanțe să dispună desemnarea expertului 
evaluator care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, pentru evaluarea bunurilor mobile din 
averea debitorului Anvelo-Seb SRL, respectiv oferta depusă de către expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. 
P. O. pentru onorariul de 600 lei. 
3. Referitor la dosarul nr. 5776/30/2017/a1 
Dosar nr. 5776/30/2017/a1, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, are ca obiect contestaţia nr. 1340/20.09.2017 formulată de 
către Brînză S. în calitate de administrator special al SC Anvelo-Seb SRL, împotriva Tabelului preliminar de creanţe al 
debitoarei publicat de către administratorul judiciar în BPI nr. 16814/14.09.2017, respectiv a solicitat înlăturarea de la  
masa credală a creanţei în sumă de 112.427,21 lei solicitată de către creditorul SC Impuls Leasing Romania I.F.N. SA. 
La termenul din data de 25.06.2020 cauza s-a amânat pentru a se întocmi şi depune la dosar de expertul desemnat în 
cauză răspunsul la obiecţiuni. În temeiul dispoziţiilor art. 187 al. 2 lit. d C.p.civ., s-a dispus amendarea expertului 
Bocancea I. B. cu suma de 400 lei amendă judiciară. 
La termenul din 09.07.2020 s-a acordat termen în data de 05.11.2020 pentru: 
- a se observa de părţi raportul de expertiză, punându-i totodată în vedere contestatorului să achite suma de 4.800 lei, 
reprezentând diferenţa onorariului de expert, dovezile de plată urmând a le depune la dosar. 
- transmiterea unei adrese către intimata Impuls Leasing Romania IFN S.A., prin care i se va solicita să precizeze ce 
sume a recuperat prin pornirea executării silite faţă de terțul fidejusor din creanţa înscrisă la masa credală a debitoarei şi 
să prezinte o situaţie defalcată cu impunerea plăţilor făcute de terțul garant și să prezinte la acest moment valoarea 
creanţei deţinută faţă de debitoare şi din ce este compusă aceasta. La termenul de judecată din data de 05.11.2020, s-a 
acordat termen în data de 26.11.2020, pentru a se comunica instanţei şi cu părţile de d-na expert Bocancea I. B. 
răspunsul la obiecțiunile formulate de intimata Impuls Leasing Romania IFN S.A. În data de 26.11.2020, reprezentantul 
convențional al reclamantului a comunicat subscrisei răspunsul la obiecțiunile formulate la Raportul de expertiză 
contabilă depus la termenul din 09.07.2020. Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 04.02.2021. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură, respectiv onorariile 
persoanelor de specialitate. Sumele avansate de către administratorul judiciar, pentru plata cheltuielilor ocazionate de 
procedura generală a insolvenței sunt de 109,02 lei, astfel: 

Nr. 
crt. Denumire furnizor Factura Suma (lei) Observaţii 
1 C.N. Poşta Română S.A. DIV00039879/20.07.2017 7,30 transmitere notificări deschidere procedură 
2 C.N. Poşta Română S.A. DIV00039881/20.07.2017 7,30 transmitere notificări deschidere procedură 
3 C.N. Poşta Română S.A. DIV00040308/21.07.2017 51,10 transmitere notificări deschidere procedură 
4 Olimpiq Media SRL MPP 4636/24.07.2017 43,32 publicare anunţ în ziar 

TOTAL 109,02  
Onorariul administratorului judiciar, perioada 07.07.2017-31.12.2020 este de: 1000 lei/lună + TVA x 42 luni = 49.980 
lei. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În temeiul disp. art. 45 alin. (1) lit. o) din Legea 85/2014, solicităm respectuos Onoratei Instanțe să dispună desemnarea 
expertului evaluator care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, pentru evaluarea bunurilor 
mobile din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, respectiv oferta depusă de către expertul evaluator membru ANEVAR 
Tărăsescu I. P. O. pentru onorariul de 600 lei. 
De asemenea, având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL consemnată în 
procesul-verbal nr. 1822/27.11.2019 publicat în BPI nr. 22801/22.11.2019 prin care a fost aprobată propunerea 
administratorului judiciar de intrare în faliment a debitoarei SC Anvelo-Seb SRL, solicităm Onoratului Tribunal să 
dispună: 
- deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitorului SC Anvelo-Seb SRL, în temeiul art. 145 din Legea 
nr. 85/2014; 
- desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


