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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1467 Din data de 04.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1057/115/2018; Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: 
Claudia Roiescu 
2. Arhiva/registratura instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin, Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 08:30-12:30.  
3. Debitor: SC Lummy Star Tools SRL, cod de identificare fiscală: 16959413; Sediul social: Caransebeș, Aleea 
Alunișului, bl.2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/921/2004. 
4. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Lummy Star 
Tool SRL. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Lummy Star Tools SRL, 
conform Sentinței civile nr. 315/JS din 25.10.2018 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, în 
dosarul nr. 1057/115/2018, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate cu privire 
la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data de 11.05.2021, ora 
10:00, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data de 11.05.2021, ora 10:00 
Număr dosar 1057/115/2018, Tribunal Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă;  
Judecător-sindic: Claudia Roiescu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Lummy Star Tools SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Lummy Star Tools SRL din data de data de 11.05.2021, la 
ora 10:00 este: 
(1).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului SC 
Lummy Star Tools SRL la prețul de 30% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
(2).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star Tools SRL 
la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest 
preț. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitorului SC 
Lummy Star Tools SRL la prețul de 30% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare 
Conform Procesului-verbal nr. 936/23.03.2021, publicat în BPI nr. 5422/25.03.2021, Adunarea Generală a Creditorilor 
nu a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star Tools SRL 
la prețul de 20% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț și a solicitat continuarea 
expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star Tools SRL la prețul de 30% din 
prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. În situația în care bunurile mobile din averea 
debitorului nu sunt valorificate în condițiile anterior menționate, urmează a se convoca adunarea creditorilor pentru a se 
pune în discuție modalitatea de valorificare a bunurilor proprietatea debitoare. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.03.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a 
procedat la expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică valorificarea bunurilor din 
averea debitoarei SC Lummy Star Tools SRL la prețul de 30% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, 
prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.  
Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitații publice: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 30% din prețul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); 
www.anunturi 
publicitare.ro, 

www.publi24.ro, 
www.okazii.ro, 

www.imediat.ro, 
www.lajumate.ro 

• la Primăria 
Municipiului 
Caransebeș 

• în ziarul 
Național din 

data de 
01.04.2021; 

• 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  

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 06.04.2021 30% 1116/06.04.2021 - 0 4 la 30% - - 
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2 13.04.2021 
30% 

1225/13.04.2021 - 0 3 la 30% - - 

3 20.04.2021 
30% 

1341/20.04.2021 - 0 2 la 30% - - 

4 27.04.2021 
30% 

1411/27.04.2021 - 0 1 la 30% - - 

5 04.05.2021 
30% 1455/04.05.2021 - 0 0 la 30% - - 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor.  
(2).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star Tools SRL 
la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest 
preț 
Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura 
fizică) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitorului SC Lummy Star Tools SRL, respectiv interesul 
redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe 
piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Lummy Star Tools SRL la prețul de 20% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea 
debitorului SC Lummy Star Tools SRL la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


