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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 3272 Din data de 03.09.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4618/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC Serartim Car SRL, cod de identificare fiscală: 32521767; Sediul social: Sânnicolau Mare, str. Nistor 
Oprean, nr. 10, cam. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2933/2013. 
3.2. Administrator special: Chilom M.. 
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 Serartim Car SRL, conform 
Încheierii civile nr. 739 din data de 17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 4618/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secția 
a II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 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, pentru 
debitorul SC Serartim Car SRL, 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, pentru debitorul SC Serartim Car SRL 
Număr dosar 4618/30/2019; Tribunal 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 Serartim Car 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 SC Serartim Car SRL nr. 2844/04.08.2021, pentru termenul lunar din 
data de 05.08.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13890/20.08.2021 şi afișat pe site-ul subscrisei la 
link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/08/Raport-de-activitate-SC-Serartim-Car-SRL-
termen-lunar-05.08.2021.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorului social Chilom M. în temeiul art. 
169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 la Tribunalul Timiș, fiind constituit dosarul asociat nr. 
4618/30/2019/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 29.10.2020. 
În data de 26.10.2020, pârâtul Chilom M. prin reprezentant convențional a depus la dosar întâmpinare. 
Astfel, lichidatorul judiciar a formulat și a depus la dosarul cauzei în data de 29.10.2020, concluzii scrise cu privire la 
cu privire la întâmpinarea formulată de pârâtul Chilom M. prin Cabinet de avocat Tărniceru C., prin intermediul cărora 
a solicitat Onoratei Instanțe să dispună: 
- Admiterea cererii sus-menționată și obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 71.359,72 lei 
reprezentând pasivul societăţii; 
- Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
La termenul de judecată din data de 29.10.2020, s-a amânat judecarea cauzei pentru termenul din data de 18.02.2021 în 
vederea comunicării către reclamantă a unui exemplar al întâmpinării depuse de către pârât cu menţiunea de a-şi preciza 
poziţia faţă de aceasta. 
Lichidatorul judiciar a formulat răspuns la întâmpinarea pârâtului, pe care l-a comunicat atât la dosarul cauzei, cât și 
către pârât prin reprezentantul convețional. 
La termenul de judecată din data de 18.02.2021, judecătorul-sindic a încuviințat cererea de amânare formulată de 
avocatul pârâtului pentru a răspunde la unele aspecte menţionate de reclamant prin răspunsul la întâmpinare.  
La termenul de judecată din data de 22.04.2021, având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 alin (1) Cod 
procedură civilă, s-a dispus amânarea pronunţării pentru data de 06.05.2021. 
Prin Sentinţa civilă nr. 517 din data de 06.05.2021 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a civilă în dosarul 
nr. 4618/30/2019/a1, judecătorul-sindic a dispus: „Respinge cererea de antrenare a răspunderii personal patrimoniale a 
pârâtului Chilom M. [...] în calitate de fost administrator social al debitoarei falite Serartim Car SRL [...] formulată de 
către reclamantul SCP Consultant Insolvență SPRL [...] în calitate de lichidator judiciar al debitoarei”. 
Lichidatorul judiciar va formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 517/2021 din data de 06.05.2021 pronunțată în 
dosarul nr. 4618/30/2019/a1, dispuneţi admiterea apelului şi schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul: 
- Admiterea cererii de antrenare a răspunderii pârâtului Chilom M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea 
nr. 85/2014 și obligarea pârâtului Chilom M. la plata către debitoarea insolventă Serartim Car SRL a sumei de 
71.359,72 lei reprezentând pasivul societăţii; 
- Obligarea pârâtului Chilom M. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Primul termen de judecată stabilit în dosarul nr. 4618/30/2019/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a 
Civilă, este în data de 27.10.2021. 
3. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
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Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de procedura de faliment sunt în cuantum de 329,53 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
530010 20.03.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 530010/20.03.2020 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17643 23.03.2020 49.50 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale de insolvență împotriva debitorului în ziarul 
Național din data de 23.03.2020 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00003276 24.03.2020 42.60 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale către debitor, administratorul și asociatul 
unic Chilom M. și creditori 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00003275 24.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

generale către administratorul Chilom M.  

5 C.N. Poșta Română SA DIV00003349 27.03.2020 7.10 lei 
comunicare notificare privind propunerea 

administratorului judiciar de intrare în faliment prin 
procedura simplificată de insolvență către debitor 

6 C.N. Poșta Română SA DIV00003350 27.03.2020 7.10 lei 

comunicare notificare privind propunerea 
administratorului judiciar de intrare în faliment prin 
procedura simplificată de insolvență a debitorului 

către A.J.F.P. Timiș 
7 C.N. Poșta Română SA DIV00018886 05.05.2020 7.32 lei comunicare somație către administratorul Chilom M.  

8 
Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 
DFMT 

155243/90264 
29.06.2020 1.00 lei taxă judiciară de timbru 

9 SC Olimpiq Media SRL  PBL 20367 07.09.2020 47.34 lei 
publicare anunț selecție oferte în vederea evaluării 

bunurilor mobile din averea debitorului 

10 SC Olimpiq Media SRL  PBL 21259 20.10.2020 41.77 lei 
publicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului în ziarul Național din data de 20.10.2020 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00009999 21.10.2020 31.20 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului către debitor și creditori 

12 C.N. Poșta Română SA DIV00009997 21.10.2020 7.72 lei 
comunicare notificare privind intrarea în faliment a 

debitorului către administrator 
13 C.N. Poșta Română SA DIV00010292 28.10.2020 10.92 lei comunicare precizare/completare acțiune către pârât 

14 C.N. Poșta Română SA DIV00011087 17.11.2020 8.02 lei 
comunicare răspuns la întâmpinare către pârât prin 

reprezentant convențional 

15 SC Olimpiq Media SRL  PBL 21959 24.11.2020 40.84 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 24.11.2020 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
329.53 lei 

4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
soluționării definitive a dosarului nr. 4618/30/2019/a1 și întocmirii raportului cu propunere de închidere a procedurii de 
faliment a debitorului Serartim Car SRL în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 
 


