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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 2368 Data emiterii: 02.07.2021 

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. 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 M.R.V. Tutto Per Arredo 
Import-Export SRL, numit prin Încheierea civilă nr. 477 din data de 22.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 2854/30/2020 
de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, 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 de faliment 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. 

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

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 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL nr. 1844/27.05.2021 
pentru termenul lunar din data de 27.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 9961/04.06.2021 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Raport-de-
activitate-SC-M.R.V.-Tutto-Per-Arredo-Import-Export-SRL-termen-lunar-27.05.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 146 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, au fost stabilite următoarele termene: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței și până la data intrării în faliment, este la data de 02.06.2021; 
- Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
28.06.2021. 
Având în vedere faptul că, la dosarul cauzei nu au fost înregistrate cereri de admitere a creanțelor născute în cursul 
procedurii, lichidatorul judiciar a constatat că nu se impune întocmirea tabelului suplimentar de creanțe. 
3. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului 
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. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul dl. Martina L. Somația nr. 1252/14.04.2021 comunicată la 
adresa de domiciliu prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39864881785, prin care a 
solicitat:  
Vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă a debitorului SC 
M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL. 
De asemenea, vă solicităm să prezentați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în 
averea debitorului, în vederea inventarierii acestora conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL se va efectua în 
data de 23.04.2021, la ora 10:00. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
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Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL către administratorul judiciar, sunteţi 
susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1391/23.04.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, întrucât administratorul special nu 
a prezentat bunurile în vederea inventarierii acestora (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC M.R.V. Tutto 
Per Arredo Import-Export SRL nr. 1629/12.05.2021 către administratorul statutar dl. Martina L., la adresa de domiciliu, 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39864407726 – semnată de Martina L., prin care a 
comunicată faptul că inventarierea bunurilor debitorului SC M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL prevăzută de 
art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 19.05.2021, la ora 13:00 (dovezi depuse la dosarul 
cauzei). 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1738/19.05.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export SRL, întrucât administratorul special nu 
a prezentat bunurile în vederea inventarierii acestora (dovezi depuse la dosarul cauzei). 
Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a comunicat lichidatorului judiciar Raportul de inspecție 
fiscală întocmit la persoane juridice nr. 477/28.10.2020, Decizia privind nemodificarea bazei de impunere F-TM 
496/28.10.2020 și Decizia de impunere nr. 495/28.10.2020 privind debitorul M.R.V. Tutto Per Arredo Import-Export 
SRL. 
Lichidatorul judiciar va înainta către cererea de antrenare a răspunderii administratorului Martina L. în temeiul art. 161 
alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014, Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 173,77 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 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
738383 09.04.2021 20.00 lei 

Solicitare informații debitor – Adresa-Furnizare informații 
nr. 738383/09.04.2021 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00003946 21.04.2021 7.10 lei Comunicare somație către Martina L. 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004607 12.05.2021 8.20 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment a 
debitorului către Martina L. 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004606 12.05.2021 8.20 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment către 
debitor 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00004904 20.05.2021 49.20 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment a 
debitorului către creditori 

7 
SC Olimpiq Media SRL PBL 25293 13.05.2021 47.65 lei 

Publicare notificare privind intrarea în faliment a 
debitorului în ziarul Național din data de 13.05.2021 

Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 
pentru plata cheltuielilor de procedură 

173.77 lei 

5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Încheierii civile din data de 11.03.2021 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 2854/30/2020, onorariul administratorului/lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un 
onorariu de 280 lei lunar (exclusiv TVA) și onorariul de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului/lichidatorului judiciar datorat pentru perioada 11.03.2021 – 11.07.2021 este în valoare 
totală de 1.332,80 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 280 lei (exclusiv TVA) * 4 luni, neachitat până la data întocmirii 
prezentului raport de activitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea identificării, inventarierii, evaluării și valorificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


