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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 1856 Din data de 27.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5139/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL, cod de identificare fiscală: 32494387; Sediul social: sat Dumbrăvița, comuna 
Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1446/2015. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; 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 MG-BAU Renovări SRL, 
numit prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raportul de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC MG-BAU Renovări SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) 
file. 

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

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC MG-BAU Renovări SRL 
Număr dosar 5139/30/2019, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Casiana Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC MG-BAU Renovări SRL  
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 28.01.2021, lichidatorul judiciar întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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 MG-Bau Renovări SRL nr. 280/22.01.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 28.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1454/27.01.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-MG-BAU-Renovari-SRL-termen-lunar-30.12.2020.pdf; 
- 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 MG-Bau Renovări SRL nr. 664/24.02.2021 pentru 
termenul lunar din data de 28.02.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3693/01.03.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-
activitate-SC-MG-BAU-Renovari-SRL-termen-lunar-28.02.2021.pdf; 
- 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 MG-Bau Renovări SRL nr. 1033/30.03.2021 pentru 
termenul lunar din data de 30.03.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5697/30.03.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Raport-de-
activitate-SC-MG-BAU-Renovari-SRL-termen-lunar-30.03.2021.pdf; 
- 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 MG-Bau Renovări SRL nr. 1441/28.04.2021 pentru 
termenul lunar din data de 30.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7768/05.05.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-
activitate-SC-MG-BAU-Renovari-SRL-termen-lunar-30.04.2021.pdf.  
2. Referitor la valorificarea bunului mobil din averea debitorului 
În conformitate cu regulamentul de valorificare aprobat de Adunarea Generală a Creditorilor MG-BAU Renovări SRL 
din data de 17.12.2020, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață în vederea valorificării bunului mobil din 
averea debitorului: autoturism marca Dacia, Model Logan Break (MCV), an fabricație 2008, Serie șasiu 
UU1KSDAM539827340; Număr locuri : 5 (toate pe scaune); Culoare : alb; Capacitate cilindrică : 1.598 cmc; 
Combustibil : benzină, norma de poluare Euro 4; Putere motor : 77 kw (105 CP); Kilometrii parcurși la data inspecției : 
167.921; Stare tehnică : bun funcțional, la prețul de 2.500 EURO + TVA, în lei la cursul BNR din data plății 
(reprezentând 100% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare). 
Astfel, au fost organizate următoarele licitații publice: (dovezi anexate raportului de activitate nr. 280/22.01.2021 depus 
la dosarul cauzei) 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil la prețul de 100% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; 

• la Primăria 
Comunei 

Dumbrăvița 

• în ziarul 
Național din 

data de 
21.12.2020 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
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www.imediat.ro; 

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 28.12.2020 100% 4420/28.12.2020 - 0 4 la 100% - - 

2 04.01.2021 
100% 

3/04.01.2021 - 0 3 la 100% - - 

3 11.01.2021 
100% 

90/11.01.2021 - 0 2 la 100% - - 

4 18.01.2021 
100% 

176/18.01.2021 - 0 1 la 100% - - 

5 25.01.2021 
100% 283/25.01.2021 - 0 0 la 100% - - 

Având în vedere faptul că, bunul mobil autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu 
UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, nu a 
fost valorificat la prețul de pornire reprezentând 100% din valoarea de piață stabilită prin raport de evaluare întocmit în 
cauză, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunului mobil la prețul 
de 90% din valoarea de piață: (dovezi anexate raportului de activitate nr. 664/24.02.2021 și raportului de activitate nr. 
1033/30.03.2021 depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil la prețul de 90% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; 

www.imediat.ro; 

• la Primăria 
Comunei 

Dumbrăvița 

• în ziarul 
Național din 

data de 
09.02.2021 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 15.02.2021 90% 521/15.02.2021 - 0 4 la 90% - - 

2 22.02.2021 
90% 

626/22.02.2021 - 0 3 la 90% - - 

3 
01.03.2021 

 
90% 

691/01.03.2021  
- 0 2 la 90% - - 

4 08.03.2021 
90% 

772/08.03.2021  - 0 1 la 90% - - 

5 15.03.2021 
90% 

830/15.03.2021  - 0 0 la 90% - - 

Având în vedere faptul că, bunul mobil autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu 
UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, nu a 
fost valorificat la prețul de pornire reprezentând 100% din valoarea de piață stabilită prin raport de evaluare întocmit în 
cauză, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunului mobil la prețul 
de 80% din valoarea de piață: (dovezi anexate raportului de activitate nr. 1441/28.04.2021 depus la dosarul cauzei) 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil la prețul de 80% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, 
www.licitatii-insolventa.ro, 

www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; 

www.imediat.ro; 

• la Primăria 
Comunei 

Dumbrăvița 

• în ziarul 
Național din 

data de 
31.03.2021 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal 
de licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 05.04.2021 80% 1097/05.04.2021  - 0 4 la 80% - - 

2 12.04.2021 
80% 

1196/12.04.2021 - 0 3 la 80% - - 

3 19.04.2021 
80% 

1320/19.04.2021 - 0 2 la 80% - - 

4 26.04.2021 
80% 

1403/26.04.2021  - 0 1 la 80% - - 

5 04.05.2021 
80% 

1454/04.05.2021  - 0 0 la 80% - - 

Având în vedere faptul că, nu s-a prezentat niciun ofertant în vederea participării la licitațiile publice, respectiv interesul 
inexistent pentru achiziția bunului mobil autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu 
UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, 
lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL 
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în data de 11.05.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia 
Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din 
averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare. 
(2). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia 
Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din 
averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 90% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare. 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia 
Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din 
averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare. 
(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, 
an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea debitorului SC 
MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 
5 licitații publice, iar în ipoteza în care bunul mobil nu va fi valorificat la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunului mobil din averea debitorului MG-BAU Renovări SRL la prețul de 60% din valoarea de 
piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 11.05.2021, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 7911/06.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilro-SC-MG-Bau-Renovari-
SRL-in-data-de-11.05.2021-ora-09.00.pdf – extras BPI nr. 7911/06.05.2021 anexat procesului-verbal nr. 
1572/11.05.2021 depus la dosarul cauzei. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări 
SRL din data de 11.05.2021, ora 09:00, nr. 1471/04.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
7798/05.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-data-de-11.05.2021-ora-09.00.pdf – 
extras BPI nr. 7798/05.05.2021 anexat procesului-verbal nr. 1572/11.05.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 1572/11.05.2021, având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, nefiind 
îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, președintele de ședință constată că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 11.05.2021, ora 09:00 se află în 
imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1572/11.05.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din 
data de 11.05.2021 ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8356/12.05.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-SC-MG-Bau-Renovari-SRL-din-data-de-11.05.2021-ora-09.00.pdf.  
Lichidatorul judicia a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări 
SRL în data de 18.05.2021, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia 
Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din 
averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare. 
(2). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia 
Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din 
averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 90% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare. 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia 
Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din 
averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare. 
(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, 
an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea debitorului SC 
MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 
5 licitații publice, iar în ipoteza în care bunul mobil nu va fi valorificat la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunului mobil din averea debitorului MG-BAU Renovări SRL la prețul de 60% din valoarea de 
piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 18.05.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 25.05.2021, la ora 10:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 18.05.2021, ora 
10:00 a fost publicat în BPI nr. 8376/12.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-MG-Bau-Renovari-
SRL-in-data-de-18.05.2021-ora-10.00.pdf - extras nr. 8376/12.05.2021 anexat procesului-verbal nr. 1703/18.05.2021 
depus la dosarul cauzei. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări 
SRL din data de 18.05.2021, ora 10:00, nr. 1587/11.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
8391/13.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-data-de-11.05.2021-ora-09.00-1.pdf 
- extras nr. 8391/13.05.2021 anexat procesului-verbal nr. 1703/18.05.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 1703/18.05.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări 
SRL din data de 18.05.2021, ora 10:00, a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 35,4236% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil autoturism marca 
Dacia Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, 
din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare. 
2. Cu o majoritate de 35,4236% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil autoturism marca 
Dacia Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, 
din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 90% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare. 
3. Cu o majoritate de 35,4236% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil autoturism marca 
Dacia Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, 
din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de 
evaluare. 
4. Cu o majoritate de 35,4236% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 17931/26.10.2020 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia Logan, AC 
BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea 
debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice, iar în ipoteza în care bunul mobil nu va fi valorificat la acest preț, Adunarea Generală 
a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunului mobil din averea debitorului MG-BAU 
Renovări SRL la prețul de 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații 
publice. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 18.05.2021, ora 10:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 49 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea 
creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 35,4236% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC MG-BAU Renovări SRL nr. 3582/22.10.2020 publicat în BPI nr. 
17931/26.10.2020, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 25.05.2021, 
la ora 10:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 1703/18.05.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din 
data de 18.05.2021, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8809/19.05.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Proces-verbal-al-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-SC-MG-Bau-Renovari-SRL-din-data-de-11.05.2021-ora-09.00.pdf.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 
18.05.2021, ora 10:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunului 
mobil la prețul de 70% din valoarea de piață: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil la prețul de 70% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare 
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Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, www.okazii.ro; 
www.imediat.ro; 

•trimisă spre 
afișare la 
Primăria 
Comunei 

Dumbrăvița 

• în ziarul 
Național din 

data de 
20.05.2021 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare bunuri 
ajudecate 

inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 
hotărâre 

AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 26.05.2021 70% 1828/26.05.2021 - 0 4 la 70% - - 

2 02.06.2021 
70% 

- - 0 3 la 70% - - 

3. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovări SRL din data de 
06.11.2020, lichidatorul judiciar a formulat și a înaintat către Tribunalul Timiș cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului dl. Roman V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014, fiind constituit 
dosarul nr. 5139/30/2019/a2, fiind stabilit primul termen de judecată în data de 11.03.2021. 
La termenul de judecată din data de 11.03.2021, judecătorul-sindic a încuviințat cererea de amânare formulată de pârât, 
în vederea pregătirii apărării. 
La termenul de judecată din data de 13.05.2021, judecătorul-sindic a constatat cauza în stare de amânare în vederea 
comunicării către reclamantă a unui exemplar al întâmpinării depuse de către pârât cu menţiunea de a-şi preciza poziţia 
faţă de aceasta.  
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 23.09.2021. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a 
insolvenței debitorului SC MG-Bau Renovări SRL sunt în cuantum de 326,07 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007312 07.08.2020 7.72 lei 
comunicare somație nr. 2400/06.08.2020 către 

administratorul social 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00008981 18.08.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 2534/17.08.2020 către 

administratorul social 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00008281 08.09.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 2783/04.09.2020 către 

administratorul social 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00008585 16.09.2020 7.72 lei 
comunicare somație nr. 2941/15.09.202 către 

administratorul social 

5 Olimpiq Media SRL PBL 20861 01.10.2020 42.70 lei 
publicare anunț selecție oferte servicii de evaluare în 

ziarul Național din data de 01.10.2020 

6 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1952124 29.10.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații 
nr. 1952124/30.10.2020 

7 Olimpiq Media SRL PBL 22510 21.12.2020 61.57 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din 

data de 21.12.2020 

8 Olimpiq Media SRL PBL 23372 09.02.2021 54.45 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din 

data de 09.02.2021 

9 Olimpiq Media SRL PBL 24464 31.03.2021 58.17 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din 

data de 31.03.2021 

10 Olimpiq Media SRL PBL 25466 20.05.2021 59.10 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din 

data de 20.05.2021 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
326,07 lei 

5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Conform facturii fiscale Serie EV Numar 201215 din data de 03.12.2020, onorariul datorat expertului evaluator SC 
Evaluar SRL este de 300,00 lei. 
Conform Încheierii de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-
a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, onorariul lichidatorului judiciar constă din: un onorariu în sumă fixă de 4500 lei 
plus TVA pe întreaga desfășurare a procedurii de insolvență a debitoarei, precum și un onorariu variabil de 10% plus 
TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii de insolvență. 
Onorariul lichidatorului judiciar nu a fost achitat până la data prezentului raport de activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, valorificării bunului mobil din averea 
debitorului, respectiv soluționarea dosarului nr. 5139/30/2019/a2 având ca obiect cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului dl. Roman V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  


