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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 1389 Data emiterii: 22.04.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1978/115/2019*; Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reșița str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin. 
3.1. Debitor: SC Sev-Pan SRL, cod de identificare fiscală: 22885442; Sediul social: loc. Cornea, nr. 306, jud. Caraș-
Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/335/2009. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Sev-Pan SRL, conform 
Sentinței civile nr. 98/JS din data de 25.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 1978/115/2019* de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată 
de insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Sev-Pan SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Sev-Pan SRL 
Număr dosar 1978/115/2019*; Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Vasilovici Stiuj Viviana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Sev-Pan SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Sev-Pan SRL nr. 976/24.03.2021 pentru termenul 
lunar din data de 25.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5588/29.03.2021 şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-activitate-SC-
Sev-Pan-SRL-termen-lunar-25.03.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului Islamoglu M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul Caraș-
Severin. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 1978/115/2019*/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 
12.11.2020. 
La termenul de judecată din data de 12.11.2020, s-a dispus recitarea pârâtei Islamoglu M. cu menţiunea de formula 
punct de vedere asupra cererii de atragere a răspunderii formulate de către reclamantul lichidator judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL, fiind stabilit următorul termen de judecată în data de 21.01.2021. 
La termenul de judecată din data de 21.01.2021, reprezentantul pârâtei Islamoglu M. dl. avocat Ploştinaru D. a învederat 
instanței faptul că pârâta este cetăţean turc, are cunoştinţă că a fost citată cu menţiunea de a formula punct de vedere, 
solicită respingerea cererii de antrenare a răspunderii şi învederează instanţei că pârâta e o persoană cu grad de handicap 
permanent, sens în care a depus dovada acestui fapt prin înscrisul constatator, şi s-a aflat în Turcia pe toată perioada 
derulării procesului, respectiv onsideră de asemenea că acţiunea este neîntemeiată şi a solicitat un termen mai 
îndelungat pentru a depune punct de vedere, având în vedere faptul că s-a aflat în imposibilitatea formulării acestuia. 
Prin Încheierea de ședință din data de 21.01.2021, judecătorul-sindic a admis cererea de amânare formulată de către 
avocatul pârâtei Islamoglu M., pentru a depune un punct de vedere asupra cererii de antrenare a răspunderii pârâtei, 
respectiv a amânat judecarea cauzei pentru data 04.03.2021. 
Prin Sentința civilă nr. 47 din data de 04.03.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin,  Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1978/115/2019*/a1, a fost admisă acţiunea în răspundere patrimonială 
formulată de lichidatorul Consultant Insolvenţă SPRL, împotriva pârâtei Islamoglu M.. Dispune atragerea răspunderii 
patrimoniale a pârâtei pentru suma de 95.235,98 lei. Executorie. 
Împotriva Sentinței civile nr. 47 din data de 04.03.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin,  Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1978/115/2019*/a1, a formulat apel pârâta Islamoglu M. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu a fost stabilit primul termen de judecată în dosarul nr. 
1978/115/2019*/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă. 
3. Referitor la cheltuielile avansate de lichidatorul judiciar. Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a insolvenței debitorului SC Sev-Pan SRL sunt în cuantum de 
178,21 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL PBL 19077 02.07.2020 60.95 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate a insolvenței în ziarul Național din data de 
02.07.2020 
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2 C.N. Poșta Română SA DIV00006112 03.07.2020 8.22 lei 
comunicare notificare, convocator AGA și somație către 

administratorul social 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00006112 03.07.2020 8.22 lei comunicare notificare și convocator AGA către debitor 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1176682 06.07.2020 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

5 C.N. Poșta Română SA 
CNPRCOMaaa/ 

4031691 
07.07.2020 31.20 lei comunicare notificări către creditori 

6 
Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 

155243/698896 
07.07.2020 1.00 lei 

solicitare comunicarea adresei de domiciliu a 
administratorului social 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00007982 21.07.2020 7.10 lei comunicare notificare către EOS KSI Romania SRL 
8 C.N. Poșta Română SA DIV00006946 28.07.2020 10.70 lei comunicare raport către Tribunalul Caraș-Severin 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00007246 05.08.2020 7.32 lei comunicare notificare și somație către Islamoglu M. 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00008515 15.09.2020 12.80 lei 
comunicare cerere de chemare în judecată către Tribunalul 

Caraș-Severin 
11 C.N. Poșta Română SA DIV00008883 25.09.2020 10.70 lei comunicare acte către Tribunalul Caraș-Severin 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 
simplificată de insolvență 

178.21 
lei 

4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea soluționării 
dosarului nr. 1978/115/2019*/a1 având ca obiect acţiunea în răspundere patrimonială formulată de lichidatorul 
Consultant Insolvenţă SPRL împotriva pârâtei Islamoglu M.. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


