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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 2429 Data emiterii: 06.07.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia 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 Adivasdo Prod Impex SRL, cod de identificare fiscală: 17677305; Sediul social: Moldova Nouă, 
Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/570/2005. 
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 Adivasdo Prod Impex SRL, 
conform Sentinței civile nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2038/115/2019 de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencions Administrativ și Fiscal, respectiv conform Deciziei civile nr. 
582/2020 din data de 08.12.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
2038/115/2019/a3, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport 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 Adivasdo Prod Impex SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Adivasdo Prod Impex SRL 
Număr dosar 2038/115/2019; Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Vasilovici Stiuj Viviana 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 15.04.2021, lichidatorul judiciar a 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 Adivasdo Prod Impex SRL nr. 1406/26.04.2021, 
pentru termenul lunar din data de 28.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 7726/04.05.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-de-
activitate-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL-termen-lunar-28.04.2021.pdf (extras BPI nr. 7726/04.05.2021 anexat 
raportului de activitate nr. 1863/27.05.2021 depus la dosarul cauzei); 
- 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 Adivasdo Prod Impex SRL nr. 1863/27.05.2021, 
pentru termenul lunar din data de 28.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 9657/02.06.2021 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-de-
activitate-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL-termen-lunar-28.05.2021.pdf  (extras BPI nr. 9657/02.06.2021 anexat 
raportului de activitate nr. 11343/28.06.2021 depus la dosarul cauzei); 
- 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 Adivasdo Prod Impex SRL nr. 2271/28.06.2021, 
pentru termenul lunar din data de 28.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 11343/28.06.2021 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-de-
activitate-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL-termen-lunar-28.06.2021.pdf.  
2. Referitor la dosarul nr. 2038/115/2019/a2 
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorilor Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. 
în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Caraș-Severin.  
Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 2038/115/2019/a2, având primul termen de judecată stabilit în data de 
25.06.2020.  
La termenul de judecată din data de 25.06.2020, judecătorul-sindic a admis ca probă rechizitoriul din data de 
19.05.2016 din dosarul 482/P/2015 depus de către Gheorghiţanu A. în cursul şedinţei de judecată. Amână cauza în 
vederea verificării rechizitoriului din data de 19.05.2016 din dosarul 482/P/2015 şi a legăturii acestui rechizitoriu cu 
prezenta cauză, precum şi pentru verificarea stadiului dosarului penal aflat în stare de judecată. Următorul termen de 
judecată a fost stabilit în data de 17.09.2020. 
Lichidatorul judiciar a întocmit și a depus la dosarul nr. 2038/115/2019/a2 note scrise cu privire la cu privire 
rechizitoriul din data de 19.05.2016 din dosarul nr. 482/P/2015 depus de către pârâtul Gheorghițanu A., conform cărora 
nu există nicio legătură dintre rechizitoriul din data de 19.05.2016 din dosarul nr. 482/P/2015 cu privire la infracțiunile 
de șantaj și furt săvârșite de fostul anagajat al societății debitoarei, și prezenta cauză, respectiv faptele săvârșite de 
pârâții Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. în calitate de administratori ai societății Adivasdo Prod Impex SRL, care au 
cauzat apariția stării de insolvență, respectiv care atrag incidența disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 
85/2014. 
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La termenul de judecată din data de 17.09.2020, judecarea cauzei a fost amânată pentru termenul de judecată din data 
de 15.10.2020, în vederea comunicării către pârâţii Gheorghiţanu A. şi Gheorghiţanu M. a notelor de şedinţă depuse 
pentru acest termen de judecată de către reclamantul lichidator judiciar. 
La termenul de judecată din data de 15.10.2020, s-a dispus amânarea cauzei pentru data de 15.10.2020, judecătorul-
sindic dispunând efectuarea unei adrese către grefierul delegat cu Evidenţa Persoanelor şi Administraţia Bazelor de 
Date aflată la dispoziţia Tribunalului Caraş-Severin în vederea aflării ultimului domiciliu al pârâtei Gheorghiţanu M.. 
La termenul de judecată din data de 04.02.2021, judecătorul-sindic a luat act de Decizia civilă nr. 582/08.12.2020 a 
Curţii de Apel Timişoara prin care aceasta a admis apelul şi a decis menţinerea calităţii de lichidator judiciar a 
practicianului în insolvenţă Consultant Insolvenţă SPRL, respecitv a dispus recitarea pârâtei Gheorghiţanu M., prin 
publicitate şi la toate adresele cunoscute. 
Prin Sentința civilă nr. 48/JS din data de 04.03.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2038/115/2019/a2, judecătorul-sindic a admis acţiunea în răspundere 
patrimonială formulată de lichidatorul Consultant Insolvenţă SPRL, împotriva pârâţilor Gheorghiţanu A. şi 
Gheorghiţanu M., respectiv a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a pârâţilor în solidar pentru suma de 185.159,00 
lei. 
La data de 25.03.2021 a fost înregistrat la dosarul nr. 2038/115/2019/a2 Apelul formulat de pârâții Gheorghiţanu A. şi 
Gheorghiţanu M. împotriva Sentinței civile nr. 48/JS din data de 04.03.2021. 
Primul termen de judecată în dosarul nr. 2038/115/2019/a2 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, 
a fost stabilit în data de 25.05.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la Apelul înaintat de către pârâții Gheorghiţanu A. şi Gheorghiţanu M., prin 
care a solicitat: 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării apelului, solicitând anularea apelului ca netimbrat; 
- Pe fond: solicităm respectuos  
• respingerea apelului formulat de pârâții Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. ca fiind neîntemeiat,  
• menținerea în integralitate a Sentinței civile nr. 48/JS din data de 04.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 
2038/115/2019/a2 de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
La termenul de judecată din data de 25.05.2021 s-a dispus amânarea pronunțării cauzei pentru termenul din data de 
08.06.2021. 
Prin Decizia civilă nr. 313/2021 din data de 08.06.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 2038/115/2019/a2, s-a dispus: „Respinge apelul declarat de pârâţii Gheorghiţanu A. şi Gheorghiţanu M. 
împotriva sentinţei civile nr. 48/JS/04.03.2021 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 2038/115/2019/a2, 
în contradictoriu cu reclamantul intimat Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Societatea Adivasdo Prod Impex SRL, având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale. Fără cheltuieli de judecată în 
apel. Definitivă”. 
Lichidatorul judiciar va comunica Sentința civilă nr. 48/JS din data de 04.03.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-
Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2038/115/2019/a2 rămasă definitivă 
prin Decizia civilă nr. 313/2021 din data de 08.06.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 2038/115/2019/a2, către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, în vederea 
punerii în executare silită, de îndată ce Decizia civilă nr. 313/2021 din data de 08.06.2021 va fi comunicată subscrisei. 
3. Referitor la dosarul nr. 1834/115/2019  
Subscrisei i-a fost comunicată Citația emisă la data de 06.03.2020 în dosarul nr. 1834/115/2019 aflat pe rolul 
Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală, privind inculpații: 
- Gheorghiţanu A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c) 
din Legea nr. 241/2005 republicată, şi  
- SC Adivasdo Prod Impex SRL, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 
alin.1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 republicată. 
Prin Hotărârea nr. 34/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-
Severin, Secția Penală, s-a dispus: 
„În aplicarea art.5 al.1 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor Gheorghiţanu A. şi S.C. 
Adivasdo Prod Impex S.R.L. o reprezintă legislaţia penală în vigoare până la data de 01.02.2014, respectiv vechiul Cod 
penal. În baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod penal, 
art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Gheorghiţanu A., pentru 
săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a 
cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată, la pedeapsa 
de: - 2 (doi) şi 7 (şapte) luni închisoare. În baza art.65 alin.2 din vechiul Cod penal, cu referire la art. 12 alin. 1 din 
Legea 241/2005, aplică inculpatului Gheorghiţanu A., ca pedeapsă complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de 
art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b şi lit. c din vechiul Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în 
funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o 
funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpat pentru 
săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi 
comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 din vechiul Cod penal, raportat 
la art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005, aplică inculpatului Gheorghiţanu A., ca pedeapsă accesorie, interzicerea 
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drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c din vechiul Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în 
autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi 
dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit 
inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al 
unei societăţi comerciale. În baza art. 71 al. 5 din vechiul Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a 
executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 86/1 din vechiul Cod penal, dispune 
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului Gheorghiţanu A., pe durata unui termen de 
încercare de 3 (trei) ani stabilit potrivit art. 86/2 din vechiul Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 din vechiul Cod penal, pe 
durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului se suspendă şi executarea pedepsei 
accesorii. În baza art. 86/3 alin. 1 din vechiul Cod penal, obligă inculpatul Gheorghiţanu A. ca, pe durata termenului de 
încercare stabilit, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Caraş-
Severin, la datele fixate şi potrivit programului ce va fi stabilit de acesta; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de 
domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să 
justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de 
existenţă. Datele prevăzute la literele b-d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin. Supravegherea 
îndeplinirii măsurilor de supraveghere stabilite se realizează de către Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin. În baza art. 
86/4 şi art. 83, 84 din vechiul Cod penal, atrage atenţia inculpatului Gheorghiţanu A. că în cazul săvârşirii unei noi 
infracţiuni, al încălcării măsurilor de supraveghere sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cadrul termenului de 
încercare stabilit se va dispune revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei şi executarea acesteia în 
întregime. În baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal, art. 5 Cod 
penal, art. 71/1 alin.2 din vechiul Cod penal, condamnă pe inculpata S.C. Adivasdo Prod Impex S.R.L., pentru 
săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a 
cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în formă continuată, la pedeapsa 
de: - 30.000 (treizeci mii) lei amendă penală. În baza art. 53/1 alin. 3 lit. e şi art. 53/2 din vechiul Cod penal, în 
condiţiile reglementate de art. 71/7 din vechiul Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a difuzării 
hotărârii de condamnare, la rămânerea definitivă a acesteia, în presa scrisă sau on-line locală, timp de 1 lună, 1(una) 
apariţie. În baza art.19, art. 25 şi art.397 alin.1 Cod procedură penală, art.1349, art.1357, art.1381, 1382 şi art. 1385 Cod 
Civil, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timişoara, prin Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin (cu sediul în mun. Reşiţa, str. Doman II, nr.2, jud. Caraş-Severin) şi 
obligă inculpaţii Gheorghiţanu A. şi S.C. Adivasdo Prod Impex S.R.L., în solidar, la plata sumei de 28.003 lei 
despăgubiri civile, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii - majorări, penalităţi, dobânzi – care se vor calcula de la 
data scadenţei fiecărei sume şi până la data plăţii integrale a creanţei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod 
procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa din data de 02.03.2017 asupra 
bunurilor mobile aflate în proprietatea S.C. Adivasdo Prod Impex S.R.L. (conform listei de inventariere poziţiile 1 şi 9 
şi a raportului de evaluare întocmit de PFA Petre I., expert evaluator), respectiv: centrală termică marca Viadrus cu o 
valoare de piaţă de 15.200 lei şi maşină de fabricat bolţari, fără marcă, cu o valoare de piaţă de 13.600 lei, în valoare 
totală de piaţă de 28.800 lei, până la concurenţa sumei de 28.003 lei. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune 
comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii 
judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. 
În baza art. 256 Cod procedură penală şi art. 580 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea totală a următoarelor 
facturi şi chitanţe false: - facturile fiscale nr. 3514/24.05.2012, nr. 3166/25.04.2012, nr. 2116/07.05.2012 şi nr. 
3426/16.05.2012 şi chitanţele nr. 002116/07.05.2012, 002117/07.05.2012, nr. 3514/24.05.2012, nr. 3530/25.05.2012, 
nr. 3430/18.05.2012, nr. 3452/21.05.2012, nr. 3426/17.05.2012, emise de S.C. Damila S.R.L. Măciuca, judeţ Vâlcea; - 
facturile fiscale nr. 000163/18.05.2012, nr. 000178/23.05.2012 şi nr. 000195/30.05.2012 şi chitanţele nr. 
000178/23.05.2012, nr. 000163/18.05.2012, nr. 000195/30.05.2012, emise de S.C. Edion S.R.L Râmnicu Vâlcea, jud. 
Vâlcea; - facturile fiscale nr. 4116/26.04.2012 şi nr. 000417/31.05.2012 şi chitanţa nr. 000417/31.05.2012, emise de 
S.C. Udroiu S.R.L. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea; - facturile fiscale nr. 2058/09.04.2012, nr. 2166/16.04.2012, nr. 
000201/22.05.2012, nr.000211/25.05.2012 şi nr. 000229/28.05.2012 şi chitanţele nr. 000229/28.05.2012, nr. 
000201/22.05.2012, emise de S.C. Siraco Exim 94 S.R.L. Bucureşti; - facturile fiscale nr. 2908/07.06.2012, nr. 
3102/22.06.2012 şi nr.3204/29.06.2012 şi chitanţele nr. 0003204/29.06.2012, nr. 0002908/07.06.2012, nr. 
0003102/22.06.2012, emise de S.C. Smart Trade S.R.L. În baza art. 273 al. 1, alin. 5 Cod procedură penală, dispune 
plata din fondul cheltuielilor judiciare special alocat, a cheltuielilor de transport, ocazionate de deplasarea martorului 
Udroiu V. de la domiciliu, la Tribunalul Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Horea nr. 2-4, jud. Caraş-Severin, la 
termenul de judecată din data de 01.10.2020, suma cuvenită, în cuantum de 284 lei, urmând a fi virată în contul personal 
al martorului Udroiu V., deschis la Banca Comercială Română S.A., conform cererii formulate în acest sens, la care se 
află anexate bonurile fiscale nr. 25/01.10.2020 şi nr. 384/01.10.2020. În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură 
penală, cheltuielile judiciare în sumă de 1.663 lei, cuvenite avocatului din oficiu Cristescu-Ciulei R., desemnat pentru 
inculpata persoană juridică S.C. Adivasdo Prod Impex S.R.L., se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în 
sarcina statului. În baza art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii Gheorghiţanu a. şi S.C. Adivasdo 
Prod Impex S.R.L., la plata sumei de câte 1.100 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.” 
Prin Adresa emisă în data de 24.05.2021 de Tribunalul Caraș-Severin, lichidatorului judiciar i-a fost comunicată 
obligația ducerii la îndeplinire a pedepsei complementare stabilită în sarcina debitorului Adivasdo Prod Impex SRL de 
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difuzare a hotărârii de condamnare – Extrasul Sentinței penale nr. 34 din 26.04.2021 la rămânerea definitivă a acesteia, 
în presa scrisă sau on-line locală, timp de 1 lună, 1 (una apariție). 
Menționăm faptul că, inculpatul Gheorhițanu A. a formulat apel împotriva Sentinței penale nr. 34/2021 din data de 
26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală, avân primul termen 
de judecată stabilit în data de 28.06.2021. 
Prin Decizia penală nr. 820/2021 din data de 05.07.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală,  în 
dosarul nr. 1834/115/2019, s-a dispus: „În baza art. 421 pct.1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul 
declarat de inculpatul Gheorghiţanu A. împotriva Sentinţei penale nr. 34 din 26 aprilie 2021 pronunţată de Tribunalul 
Caraş-Severin în dosarul nr. 1834/115/2019. Menţine sentinţa penală atacată. În baza art. 422, art. 272 C.p.pen., dispune 
virarea sumei de 250 lei, în favoarea d-nei avocat Iana L., reprezentând onorariu avocat din oficiu parţial; respectiv 
dispune virarea sumei de 868 lei în favoarea d-nei avocat Bud A. C. reprezentând onorariu avocat din oficiu; sume ce 
vor fi achitate din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş, care în temeiul art. 275 al. 6 C.p.pen., 
rămâne în sarcina statului. În baza art. 422, art. 275 alin. 2 C.p.pen., obligă inculpatul Gheorghiţanu A., să plătească 
statului suma de 500 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. Definitivă. Pronunţată, în condiţiile art. 
405 alin. 1 C.p.pen., prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, 
azi, 05 iulie 2021”. 
4. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului 
Având în vedere faptul că, bunurile mobile nu au fost valorificate la prețul de pornire reprezentând 90% din valoarea de 
piață stabilită prin raport de evaluare întocmit în cauză, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice 
în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 80% din 
valoarea de piață: (dovezi aferente depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 80% din valoarea de piață 

  
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 avizierul  
Primăriei 
orașului 
Moldova 

Nouă 

• în ziarul 
Național din 

data de 
24.03.2021; 

• 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 31.03.2021 80% 1050/31.03.2021 - 0 4 la 80% - - 
2 07.04.2021 80% 1134/07.04.2021 - 0 3 la 80% - - 
3 14.04.2021 80% 1236/14.04.2021 - 0 2 la 80% - - 
4 21.04.2021 80% 1352/21.04.2021 - 0 1 la 80% - - 
5 28.04.2021 80% 1425/28.04.2021 - 0 0 la 80% - - 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex 
SRL din data de 07.05.2021, 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 bunurilor mobile din averea debitorului 
Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
(2). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului 
Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 90% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
(3). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului 
Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
(4). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod 
Impex 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 aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și 
valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex 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 Adivasdo Prod Impex SRL din data de 07.05.2021, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 7729/04.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Adivasdo-Prod-Impex-
SRL-in-data-de-07.05.2021-ora-09.00.pdf - extras BPI nr. 7729/04.05.2021 anexat procesului-verbal nr. 
1534/07.05.2021 depus la dosarul cauzei. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod 
Impex SRL din data de 07.05.2021, ora 09:00, nr. 1432/28.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
7724/04.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-data-de-07.05.2021-ora-09.00.pdf - 
extras BPI nr. 7724/04.05.2021 anexat procesului-verbal nr. 1534/07.05.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 1534/07.05.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod 
Impex SRL din data de 07.05.2021, ora 09:00, a hotărât: 
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1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (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 bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL la prețul de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (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 bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL la prețul de 90% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (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 bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL la prețul de 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
4. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu a 
aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex 
SRL la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice, 
respectiv a solicitat organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului 
Adivasdo Prod Impex SRL pornind de la prețul de 75% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Procesul-verbal nr. 1534/07.05.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din 
data de 07.05.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8093/10.05.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Proces-verbal-AGC-SC-
Adivasdo-Prod-Impex-SRL-din-data-de-07.05.2021-ora-09.00.pdf (extras BPI nr. 8093/10.05.2021 anexat raportului de 
activitate nr. 1863/27.05.2021 depus la dosarul cauzei). 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.05.2021, ora 09:00 consemnată în cadrul 
procesului-verbal nr. 1534/07.05.2021 publicat în BPI nr. 8093/10.05.2021, lichidatorul judiciar a procedat la 
organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex 
SRL la prețul de 75% din valoarea de piață:  (dovezi aferente depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 75% din valoarea de piață 

  
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 avizierul  
Primăriei 
orașului 
Moldova 

Nouă 

• în ziarul 
Național din 

data de 
11.05.2021; 

• 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 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 17.05.2021 75% 1674/17.05.2021  - 0 4 la 75% - - 
2 24.05.2021 75% 1799/24.05.2021  - 0 3 la 75% - - 
3 31.05.2021 75% 1868/31.05.2021  - 0 2 la 75% - - 
4 07.06.2021 75% 1948/07.06.2021 - 0 1 la 75% - - 
5 14.06.2021 75% 2083/14.06.2021 - 0 0 la 75% - - 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex 
SRL din data de 22.06.2021, ora 11:00, 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 bunurilor mobile din averea debitorului 
Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 75% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod 
Impex SRL la prețul de 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații 
publice, iar în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și 
valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 50% 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 22.06.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 29.06.2021, la ora 11:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 22.06.2021, ora 
11:00 a fost publicat în BPI nr. 10803/17.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
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insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Adivasdo-Prod-
Impex-SRL-in-data-de-22.06.2021-si-29.06.2021.pdf - extras BPI nr. 10803/17.06.2021 anexat procesului-verbal nr. 
2199/22.06.2021 depus la dosarul cauzei. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod 
Impex SRL din data de 22.06.2021, ora 11:00, nr. 2090/14.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
10737/16.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-data-de-22.06.2021-ora-11.00.pdf - 
extras BPI nr. 10737/16.06.2021 anexat procesului-verbal nr. 2199/22.06.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 2199/22.06.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod 
Impex SRL din data de 22.06.2021, ora 11:00, a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (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 bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL la prețul de 75% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu a 
aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex 
SRL la prețul de 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice, 
respectiv a solicitat organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului 
Adivasdo Prod Impex SRL pornind de la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.06.2021, ora 11:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise voturi 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 
3639/21.02.2020, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 29.06.2021, 
ora 11:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 2199/22.06.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din 
data de 22.06.2021, ora 11:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11070/23.06.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Proces-verbal-AGC-SC-
Adivasdo-Prod-Impex-SRL-din-data-de-22.06.2021-ora-11.00.pdf (extras BPI nr. 11070/23.06.2021 anexat raportului 
de activitate nr. 2271/28.06.2021 depus la dosarul cauzei). 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.06.2021, ora 11:00 consemnată în cadrul 
procesului-verbal nr. 2199/22.06.2021 publicat în BPI nr. 11070/23.06.2021, lichidatorul judiciar a procedat la 
organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex 
SRL la prețul de 70% din valoarea de piață: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 70% din valoarea de piață 

  
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;  

• afișată la 
avizierul  
Primăriei 
orașului 
Moldova 

Nouă 

• în ziarul 
Național din 

data de 
24.06.2021; 

• 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 01.07.2021 70% 2330/01.07.2021 - 0 4 la 70% - - 
2 08.07.2021 70% - - 0 4 la 70% - - 

5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței, sunt în cuantum de 671,71 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
  24.10.2019 20.00 lei 

solicitare informații despre debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 1889969/24.10.2019 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 15613 10.12.2019 57.64 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 
10.12.2019 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00014392 12.12.2019 37.00 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență împotriva debitorului către creditori 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00012993 12.12.2019 29.20 lei comunicare notificare privind deschiderea procedurii 
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simplificate de insolvență împotriva debitorului către debitor 
și asociați 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00014916 23.12.2019 12.00 lei transmitere raport de activitate către Tribunalul Caraș-Severin 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00000229 08.01.2020 10.70 lei transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 

6 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 
35 11.02.2020 200.03 lei  alimentare combustibil 

7 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 
36 11.02.2020 28.67 lei  alimentare combustibil 

8 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17013 19.02.2020 39.60 lei 
publicare anunț organizare selecție oferte de evaluare în ziarul 

Național din data de 19.02.2020 
9 C.N. Poșta Română SA DIV00002636 05.03.2020 10.70 lei transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 

10 C.N. Poșta Română SA DIV00003575 16.03.2020 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii administratorilor 

sociali către Tribunalul Caraș-Severin 

11 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
  24.10.2019 20.00 lei 

solicitare informații despre debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 691499/22.04.2020 

12 SC Olimpiq Media SRL  PBL 22637 30.12.2020 45.17 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 

de 30.12.2020 

13 SC Olimpiq Media SRL  PBL 24287 23.03.2021 44,24 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 

de 23.03.2021 

14 SC Olimpiq Media SRL PBL 25219 11.05.2021 51.05 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 

de 11.05.2021 
15 SC Olimpiq Media SRL PBL 26127 24.06.2021 52.91 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 

de 24.06.2021 
Total sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor în procedura simplificată de insolvență 
671,71 lei 

Onorariul datorat expertului evaluator MLM Consulting SRL - membru corporativ ANEVAR prin evaluator autorizat 
Cojocaru M., conform facturii fiscale serie MLM nr. 60 din data de 11.06.2020 este în sumă de 950,00 lei.  
6.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 03.02.2020 este de 5.000 lei pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului SC Adivasdo 
Prod Impex SRL, în cazul onorariului fix și un onorariu de succes în cuantum de 1% din sumele distribuite creditorilor, 
exclusiv TVA și vânzarea bunurilor, conform prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
Onorariul lichidatorului judiciar achitat până la data întocmirii prezentului raport de activitate – 0,00 lei. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitoarei SC Adivasdo Prod Impex SRL, valorificarea bunurilor din averea 
debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


