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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 
Nr. 1254 Data emiterii: 15.04.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2854/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, Palatul Dicasterial, etaj I, jud. Timiş. 
3.1. Debitor: SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, cod de identificare fiscală: 28422323; Sediul social: 
Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 16, spațiul Z1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului 
J35/4/2018. 
3.2. Administrator special: Martina L.. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC M.R.V. Tutto Per 
Arredo Import-Export SRL, numit prin Încheierea civilă din data de 11.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 2854/30/2020 
de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, 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 insolvență conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export 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 insolvență 

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

privind debitorul SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL 
Număr dosar 2854/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; 
Judecător-sindic: Casiana Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL 
1. Referitor la confirmarea administratorului judiciar 
Conform Deciziei nr. 25/21.12.2020 publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3/04.01.2021, în temeiul art. 
57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a decis: 
„Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a hotărât desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL pe SCP Consultant Insolvență SPRL, cod de identificare fiscală 
31215824, pentru un onorariu lunar de 280 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite 
creditorilor, exclusiv TVA.” 
Prin Încheierea civilă din data de 11.03.2021 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
2854/30/2020, judecătorul-sindic a luat act de decizia creditorului majoritar Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Timiş şi în consecinţă înlocuieşte administratorul judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvenţă Bufanu I. 
cu practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL. Judecătorul-sindic a confirmat în calitate de administrator 
judiciar al debitoarei M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, practicianul în insolvență Consultant Insolvență 
SPRL, cu onorariul de 280 lei lunar exclusiv TVA și onorariul de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, 
exclusiv TVA. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL nr. 
1177/09.04.2021 pentru termenul lunar din data de 11.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 
6434/12.04.2021 şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-SC-M.R.V.-Tutto-Per-Arredo-Import-Export-SRL-termen-lunar-
11.04.2021.pdf. 
3. Referitor la situația financiară a debitorului și bunurile existente în patrimoniu 
Administratorul judiciar a comunicat către fostul administrator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Bufanu I., 
Adresa nr. 919/19.03.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor 
documente cu privire la debitorul M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL:  
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziție de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul întocmit conform disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii 
acestora și dovezile privind notificările efectuate în temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
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• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul  SC M.R.V. Tutto Per Arredo 
Import-Export SRL în perioada de observație; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului SC M.R.V. Tutto Per 
Arredo Import-Export SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii de insolvență de către dvs. în calitate administratorul judiciar în 
temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului 
Urmare primirii adresei nr. 919/19.03.2021, fostul administrator judiciar a comunicat subscrisei următoarele înscrisuri 
(în format electronic): Balanța de verificare aferentă lunii iunie 2020; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2017; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2019; Notificare nr. 91/10.09.2020 către administratorul Martina L.; Adresa nr. 120/28.10.2020 către A.J.F.P. 
Timiș prin Serviciul de Inspecție Fiscală; Raportul nr. 95/15.09.2020 întocmit în temeiul art. 92 din Legea nr. 85/2014; 
Raportul nr. 109/06.10.2020 întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014; Raportul nr. 39/08.03.2021 întocmit în 
temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014; Raportul nr. 130/09.11.2020 întocmit în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014; 
Extrasul din ziarul Bursa nr. 170/07.09.2020. 
Din cuprinsul Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului 
M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL nr. 109/06.10.2020 publicat în BPI nr. 16818/09.10.2020, se reține faptul 
că, fostul administrator judiciar a apreciat că în cauză sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, 
administratorul statutar Martina L. a continuat desfășurarea activității economice în numele societății debitoare, deși 
stocurile de marfă nu au fost valorificate. 
Conform Procesului-verbal de inventariere din data de 17.10.2020, bunurile din averea debitorului reprezentând stocuri 
de marfă sunt depozitate în incinta a 3 hale, astfel: 2 hale în localitatea Cioroboreni, jud. Mehedinți și o hală situată în 
Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 3, jud. Mehedinți. 
Reprezentanții subscrisei se vor deplasa la adresele indicate în vedere identificării bunurilor din averea debitorului, 
având în vedere nota explicativă formulată de administratorul special Martina L. atât cu privire la lipsa stocurilor de 
marfă din averea debitorului, aferent magazinului din Timișoara, cât și cu privire la posibilitatea sustragerii unor 
mărfuri amplasate în cele trei hale din județul Mehedinți, ca urmare a mutării anterioare a acestora dintr-o hală situată în 
localitatea Recea, jud. Mehedinți. 
Administratorul judiciar va proceda la somarea administratorului special Martina L. în vederea predării tuturor 
documentelor financiar-contabile ale debitorului, respectiv prezentării tuturor bunurilor din averea debitorului în 
vederea inventarierii acestora și stabilirii lipsurilor stocurilor în gestiunea debitorului. 
În vederea evaluării bunurilor mobile de natura stocurilor de mărfuri din averea debitorului SC M.R.V. Tutto Per 
Arredo Import-Export SRL, administratorul judiciar 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 bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul Național din data de 07.04.2021.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, la biroul administratorului juiciar nu a fost înregistrată nicio 
ofertă cu privire la servicii de evaluare. Administratorul judiciar va proceda la republicarea anunțului privind 
organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în ziar și pe site-urile de 
specialitate. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 33,42 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor 
Nr. 

document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 24620 07.04.2021 33,42 lei 
Publicare anunț selecție oferte în vedere desemnării expertului 

evaluator în ziarul Național din data de 07.04.2021 

Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală de insolvență 

33,42 lei 

5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere următoarele considerente: 
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- debitorul SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. e) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă, debitorul declarând prin cererea 
introductivă intenția de intrare în faliment; 
- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; 
cât şi cele precizate anterior, solicităm Onoratului Tribunal, să dispună: 
- intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL în 
temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. e) şi art. 145 alin. (1) lit. A, pct. a) din Legea nr. 85/2014; 
- confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 
31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G., în temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 și confirmarea onorariului lichidatorului judiciar constând din: un onorariu lunar de 280 lei (exclusiv TVA) și 
un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor (exclusiv TVA); 
- Acordarea unui nou termen de judecată în vederea evaluării și valorificării bunurilor din averea debitorului și 
îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


