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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 2451 Din data de 08.07.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5776/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, jud. Timiș; programul arhivei: 
Luni – Joi orele 08:30 – 12:30. 
3.1. Debitor: SC Anvelo-Seb SRL, cod de identificare fiscală: 16885960; Sediul social: Timișoara, str. Ion Ionescu de la 
Brad, bl. A28, sc. A, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/3136/2004. 
3.2. Administrator special: Brînză S.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Anvelo-Seb SRL 
nr. 1439/28.04.2021 publicat în BPI nr. 7728/04.05.2021. 
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 Anvelo-Seb SRL, numit 
prin Sentința civilă nr. 50/2021 din data 14.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 5776/30/2017 de către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul asupra fondurilor 
obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe privind debitorul SC Anvelo-Seb SRL, astfel întocmit, în anexă, în 
număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe  

privind debitorul SC Anvelo-Seb SRL 
Număr dosar 5776/30/2017; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Anvelo - Seb SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil lei TVA colectată Observații 

1 
Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. 

înmatriculare B-54-ZUY, nr. identificare 
VF1MAF4FE49541257  

6,448.35 lei 1,029.57 lei 
Bunurile mobile au fost adjudecate de către 

Agrotransport Vinju Mare SRL la prețul de 3.300 
EURO exclusiv TVA, respectiv 3.927 EURO 
inclusiv TVA, conform Procesului-verbal de 

vânzare prin negociere directă nr. 
2299/29.06.2021, încheiat în data de 29.06.2021, 

ora 13:00 și a Actului de adjudecare nr. 
2333/01.07.2021 

2 
Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. 

înmatriculare B-54-ZVB, nr. identificare 
VF1MAF4FE49541260 

12,896.65 lei 2,059.13 lei 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 19,345.00 lei 3,088.70 lei   

Menţiuni privind garanția încasată aferentă licitației publice: 

Încasări - garanție licitație publică Suma în lei 

Garanția de participare la licitaţie publică de 10% din prețul oferit inclusiv TVA, prin virarea sumei de 392,65 EURO (respectiv 
1.934,00 lei la cursul valutar BNR din data plății 25.06.2021 de 4,9254 lei/EURO) achitată de ofertantul Agrotransport Vinju Mare 

SRL în contul unic de insolvenţă al SC Anvelo-Seb SRL (conform ordin de plată nr. 3591 din data de 25.06.2021) 
1,934.00 lei 

Total 1,934.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe lei TVA colectată 

1   0.00 lei 0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0.00 lei 0.00 lei 

Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 
  lei TVA colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de creanţe 19,345.00 lei 3,088.70 lei 

3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
- Mențiuni privind retribuţia administratorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie  lei 
onorariu 

lunar aprobat  

1 
Onorariu administrator judiciar pentru perioada 07.07.2017-13.01.2021, conform hotărârii 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.09.2017 

50,575.00 lei 1,000.00 lei 

  Total retribuţie administrator judiciar 50,575.00 lei   

- Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
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Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 
Obligaţii 
achitate 

Sume avansate de 
administratorul/ 

lichidatorul 
judiciar 

Obligaţii de 
plată restante 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 
85/2014 (conform art. 119 alin. (4) din Statutul privind 
organizarea şi exercitarea profesiei 
de practician în insolvenţă din 29.09.2007 - pentru sumele 
încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma 
încasată, exclusiv TVA) 325.13 lei 0.00 lei 0.00 lei 325.13 lei 

2 Cheltuieli cu comisioanele bancare 50.00 lei 50.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

3 

Cheltuieli onorariu evaluator PFA Tarasescu I. P. O. -
Expert Evaluator desemnat în vederea evaluării bunurilor 
mobile (conform factură fiscală seria TPO nr. 130 din data 
de 12.02.2021) 600.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 600.00 lei 

4 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar 
prin asociat coordonator ec. Popescu G. 101.20 lei 0.00 lei 101.20 lei 0.00 lei 

5 

Cheltuieli furnizare informații Oficiul Național al 
Registrului Comerțului -  sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 20.00 lei 0.00 lei 20.00 lei 0.00 lei 

6 
Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 241.03 lei 0.00 lei 241.03 lei 0.00 lei 

7 
Cheltuieli alimentare combustibil - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 100.01 lei 0.00 lei 100.01 lei 0.00 lei 

8 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar  200.49 lei 0.00 lei 0.00 lei 200.49 lei 
  Cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 1,637.86 lei 50.00 lei 462.24 lei 1,125.62 lei 

  

din care sume avansate pentru plata cheltuielilor de 
procedură de către administratorul/lichidatorul judiciar prin 

asociat coordonator ec. Popescu G. 462.24 lei       

- Mențiuni privind taxele și impozitele aferente vânzării bunurilor mobile, datorate la bugetul de stat, conform disp art. 
161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

TVA colectată conform disp. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

3,088.70 lei 

TVA de plată conform disp. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 3,089 lei 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat 163 lei 

- Mențiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, previzionate: 
Cheltuieli cu comisoanele bancare, cheltuieli poștale, etc. 150 lei 

4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit creditorilor conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014: 
Sold inițial cont unic de insolvență  

(cod IBAN RO35 EGNA 1010 0000 0100 4287 deschis la Vista Bank (România) SA) 
0.00 lei 

Cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca urmare a păstrării în conturi 
bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente în averea debitorului, conform disp. art. 

160 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
0.00 lei 

Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire,  
conform disp. art. 160 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 

 (cod IBAN RO35 EGNA 1010 0000 0100 4287 deschis la Vista Bank (România) SA) 
0.00 lei 

Totalul sumelor aflate în contul de lichidare la data de 30.06.2021,  
conform disp. art. 160 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014  

(cod IBAN RO35 EGNA 1010 0000 0100 4287 deschis la Vista Bank (România) SA) 
19,295.00 lei 

Încasările efectuate de către lichidatorul judiciar din valorificarea bunurilor și din recuperarea creanțelor, conform 
disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, din care: 

19,345.00 lei 

Total sume încasate din valorificarea bunurilor mobile Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. înmatriculare 
B-54-ZUY, nr. identificare VF1MAF4FE49541257 și Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. înmatriculare 

B-54-ZVB, nr. identificare VF1MAF4FE49541260, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL (inclusiv TVA) 
19,345.00 lei 

Total cheltuieli (conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014) 55,614.12 lei 
Total cheltuieli de achitat (conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014) 55,564.12 lei 

Sume rămase de distribuit creditorilor conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014 0.00 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


