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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 3583 Data emiterii: 17.09.2021 

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. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 comunică: 
Raportul de analiză a cererii de plată nr. 2583/15.09.2021 formulată de creditorul Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 1 (una) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de analiză a cererii de plată nr. 2583/15.09.2021 formulată de creditorul Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin 
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. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Adivasdo Prod Impex SRL 
1. Referitor la Cererea de plată nr. 2583/15.09.2021 formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin  
În data de 17.09.2021 lichidatorului judiciar i-a fost comunicată prin intermediul dosarului electronic, Cererea de plată 
nr. 2583/15.09.2021 formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, prin care a solicitat, în conformitate cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea 
nr. 85/2014, plata sumei de 1.100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare conform Sentinței penale nr. 34/26.04.2021 a 
Tribunalului Caraș-Severin pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019. 
În susținerea cererii, creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin a anexat Fișa sintetică totală emisă la data de 15.09.2021; Scrisoarea de 
debitare nr. 4856/25.05.2021. 
Analiza cererii de plată  
Conform disp. art. 343 din Legea nr. 207/2015 - Scutirea organelor fiscale de plata taxelor. Organele fiscale sunt scutite 
de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea 
administrării creanţelor fiscale, cu excepţia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal. 
Prin Sentința penală 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 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.” 
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor atașate acesteia și a constatat faptul că 
debitele solicitate debitorului Adivasdo Prod Impex SRL – în faliment, sunt debite curente, născute în perioada 
ulterioară deschiderii procedurii simplificate de insolvență. 
Măsura lichidatorului judiciar 
Lichidatorul judiciar va admite Cererea de plată nr. 2583/15.09.2021 formulată de Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, privind plata sumei de 
1.100 lei, respectiv în conformitate cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, fară a fi nevoie de înscrierea la 
masa credală, urmând a fi achitată în momentul în care debitorul va dispune de fondurile necesare. 
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a raportului lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în 
procedura simplificată de insolvență a debitorului Adivasdo Prod Impex SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


