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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Nr.: 4077 Din data de 13.10.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 651/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Saol Servcom SRL, cod de identificare fiscală: 17011195; Sediul social: Timișoara, str. Protopop George 
Popovici, nr. 6, ap. 4, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/3654/2004. 
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 Saol Servcom SRL, conform 
Rezoluției din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul Saol Servcom SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

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

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Saol Servcom SRL 
Număr dosar 651/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Saol Servcom SRL 
1. Referitor la desemnarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Prin Rezoluția din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021, 
judecătorul-sindic a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar provizoriu Iosif Și Țărmure SPRL, cu practicianul în 
insolvență Consultant Insolvență SPRL. 
Menționăm faptul că, Rezoluția din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 651/30/2021, a fost comunicată subscrisei prin publicare în BPI nr. 16498 din data de 05 octombrie 2021. 
2. Referitor la identificarea evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 4018/11.10.2021 către fostul lichidator judiciar provizoriu Iosif Și Țărmure 
SPRL (transmisă prin e-mail la adresa iosiftarmuresprl@gmail.com cât și prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire la adresa sediului din Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 64, sc. A, ap. 6, jud. Brașov), prin care a 
solicitat comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor documentelor privind debitorul Saol Servcom SRL – în faliment: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Dovezi privind notificarea creditorilor societății Saol Servcom SRL conform disp. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014; 
• Tabelele de creanțe întocmite în cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitorului Saol Servcom SRL; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul Saol Servcom SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Saol Servcom SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Saol Servcom SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate a insolvenței de către dvs. în calitate de lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului.   
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar provizoriu Iosif Și Țărmure SPRL nu a 
răspuns solicitărilor subscrisei. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a identificat faptul că, la dosarul cauzei nu au fost depuse 
documentele financiar-contabile ale debitorului Saol Servcom SRL contrar disp. art. 74 din Legea nr. 85/2014, respectiv 
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nu a fost depus procesul-verbal de inventariere a bunurilor din averea debitorului conform disp. art. 151 din Legea nr. 
85/2014, întocmit de fostul lichidator judiciar provizoriu Iosif Și Țărmure SPRL. 
În vederea identificării evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului, licihdatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat notificarea nr. 4019/11.10.2021 către societatea debitoare Saol Servcom SRL, la adresa sediului social din 
Timișoara, str. Protopop George Popovici, nr. 6, ap. 4, jud. Timiș, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire;  
- a comunicat notificarea nr. 4020/11.10.2021 către asociatul unic și administratorul dna Savu O., la adresa de domiciliu 
înregistrată în Registrul Comerțului, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  
Menționăm faptul că, prin notificările nr. 4019/11.10.2021 și nr. 4020/11.10.2021, lichidatorul judiciar a comunicat 
următoarele: 
„În temeiul dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, vă solicităm să puneți la dispoziția lichidatorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil: 
1. Toate Documentele deținute de Dvs. cu privire la activitatea desfășurată de debitor și cu privire la  averea debitorului, 
în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru efectuarea procedurii de insolvență,  
2. lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale 
făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. 
3.  lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului furnizor/fişa partenerului creditor – cuprinzând rulajele şi 
soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final, se va calcula şi totalul debitelor aparent datorate 
tuturor creditorilor societăţii 
4.  lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de dechidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a pertenerului comercial. Codul 
unic de identificare (CNP, Cod Fiscal etc.), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul 
social complet, suma datorată aflată în sold; fişa contului client/fişa partenerului debitor – cuprinzând rulajele şi soldul 
intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final [...] 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Saol Servcom SRL fără 
avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Saol Servcom SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 
85/2014  se va efectua în data de 15.10.2021, la ora 13:00. 
Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului 
Saol Servcom SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele 
contabile obligatorii ale debitorului Saol Servcom SRL. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Saol Servcom SRL și a 
documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
- în vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, lichidatorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 4021/11.10.2021 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
Saol Servcom SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv comunicarea 
datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Saol Servcom SRL de la data deschiderii 
contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, respectiv persoanele 
care dețin dreptul de semnătură.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul Saol 
Servcom SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Banca Comercială Română SA; BRD Groupe Societe 
Generale SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Eximbank SA; Libra Internet Bank SA; Patria Bank 
SA; Vista Bank (România) SA. 
- a comunicat adresa nr. 4022/11.10.2021 către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin care a solicitat acesteia 
să comunice dacă societatea Saol Servcom SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Municipiului Timișoara cu bunuri impozabile.  
- a comunicat adresa nr. 4024/11.10.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Saol Servcom SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
- a comunicat adresa nr. 4023/11.10.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Saol Servcom SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile.  
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Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au comunicat un răspuns la 
solicitările lichidatorului judiciar. 
3. Referitor la disp. art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Conform Încheierii civile nr. 300/2021 din data de 11.03.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 651/30/2021, judecătorul-sindic a dispus: 
„Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al 
creanțelor la 05.05.2021. [...] Fixează termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 31.05.2021”. 
Urmare comunicării Rezoluției din data de 09.09.2021 prin publicarea în BPI din data de 05.10.2021, lichidatorul 
judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL a procedat la analizarea tuturor înscrisurilor înregistrate la dosarul 
cauzei, cât și a celor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, întocmite în cadrul procedurii simplificate de 
insolvență al debitorului Saol Servcom SRL, identificând faptul că, fostul lichidator judiciar nu a procedat la întocmirea 
tabelului preliminar de creanțe conform disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014, respectiv nu a procedat la întocmirea 
tabelului definitiv de creanțe conform disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a identificat faptul că, în data de 13.04.2021 a fost înregistrată la 
dosarul cauzei Cererea de admitere a creanței nr. JJRD/62/2021/08.04.2021 formulată de Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, cu sediul în Timișoara, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, prin care a solicitat înscrierea în tabelul creditorilor debitorului Saol Servcom SRL 
a creanței în valoare totală de 102.308,00 lei reprezentând obligații bugetare principale și accesorii, conform fișei de 
evidență pe plătitor editată în data de 26.03.2021, respectiv: 
- obligații fiscale principale (TVA, impozit pe veniturile de natura salariilor, impozitul pe profit, contribuții sociale) – 
40.937,00 lei; 
- dobânzi aferente obligațiilor fiscale principale – 53.796,00 lei; 
- penalități aferente obligațiilor fiscale principale – 7.575,00 lei. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii 
de verificare prevăzute de prezentul capitol [...].(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-
un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”, lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii 
de admitere a creanței formulată de creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș. 
Lichidatorul judiciar a admis solicitarea creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, respectiv a înscris creanţa în valoare de 102.308,00 lei, la masa 
credală a debitorului Saol Servcom SRL cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 
85/2014 – creanță bugetară. 
În acest sens, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a întocmit Raportul de verificare a cererilor de admitere 
a creanțelor formulate împotriva averii debitorului Saol Servcom SRL nr. 4025/11.10.2021, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17157/13.10.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-verificare-a-cererilor-de-admitere-a-creantelor-
formulate-impotriva-debitorului-Saol-Servcom-SRL.pdf.  
În temeiul art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar de creanţe 
întocmit împotriva averii debitorului Saol Servcom SRL nr. 4027/11.10.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 17167/13.10.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Saol-Servcom-
SRL.pdf.  
4. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Saol Servcom SRL nr. 4050/12.10.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 17174/13.10.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Saol-Servcom-SRL.pdf. 
5. Referitor la disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței 
debitorului Saol Servcom SRL, întocmit conform disp. art. 97 alin. (1) – (3) din Legea nr. 85/2014, de către fostul 
lichidator judiciar provizoriu. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL va întocmi Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la 
apariția insolvenței debitorului Saol Servcom SRL, după efectuarea procedurii de inventariere a bunurilor din averea 
debitorului stabilit în data de 15.10.2021, la ora 13:00, respectiv primirii răspunsurilor privind situația bunurilor 
înregistrate în evidențele Primăriei Municipiului Timișoara, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
și Înmatriculări a Vehiculelor și ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș. 
6. Referitor la disp. art. 442 Cod de procedură civilă 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea de îndreptare eroare materială formulată în temeiul art. 442 
NCPC, prin care a solicitat Onoratei instanțe să dispună îndreptarea următoarei erori materiale strecurate în cadrul 
dispozitivului și considerentelor Încheierii civile nr. 300/2021 din data de 11.03.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021, cu privire la: 
1. Numărul de înregistrare al debitorului Saol Servcom SRL la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Timiș este J35/3654/2004.  
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2.  Codul unic de înregistrare al debitorului Saol Servcom SRL este 17011195. 
Menţionăm faptul că în considerentele și dispozitivul hotărârii s-a consemnat, în mod eronat: „Dispune deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței, prevăzută de Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență față de debitoarea SC Saol Servcom SRL, cu sediul în Timișoara, str. Protopop George Popovici nr. 6, ap. 4, 
județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/2195/2004, având C.U.I. 16654907”. 
Având în vedere erorile materiale anterior menționate, strecurate în cadrul dispozitivului și considerentelor Încheierii 
civile nr. 300/2021 din data de 11.03.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
651/30/2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a proceda la deschiderea contului unic de insolvență al 
debitorului Saol Servcom SRL. 
7. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere dispozițiile Rezoluției din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 651/30/2021, lichidatorul judiciar va proceda la convocarea primei ședințe a Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului Saol Servcom SRL, de îndată ce va finaliza întocmirea raportului prevăzut de disp. art. 97 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, cu următoarea ordine de zi: 
(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a debitorului 
Saol Servcom SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului Saol Servcom SRL.  
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului Saol Servcom SRL. 
(5).Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin Rezoluția 
din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021. 
(6).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar desemnat/ aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Saol 
Servcom SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de 
succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și 
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
8. Referitor la situația financiară a debitorului 
Menționăm faptul că, contrar disp. art. 74 din Legea nr. 85/2014, debitorul prin administratorul dna Savu O. nu a depus 
la dosarul cauzei toate documentele conform disp. art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv ultima situație 
financiară anuală, certificată de către administrator și cenzor/auditor, balanța de verificare pentru luna precedentă datei 
înregistrării cererii de deschidere a procedurii, lista completă a tuturor bunurilor debitorului, ș.a.m.d. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 743834/12.10.2021emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, nu 
există înregistrări cu privire la situațiile financiare anuale aferente anului 2020.  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 02.07.2013. 
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea Saol Servcom SRL este inactivă începând cu data 
de 03.01.2014, conform Deciziei nr. 2346/16.12.2013. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatNull.jsp)  
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a societății  
Saol Servcom SRL a fost anulată în data de 01.05.2013, anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din 
oficiu, potrivit dispozitiilor art.153 alin. (9) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare. (conform informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul Saol Servcom SRL înregistrează la data 
de 31.12.2019 următoarea situație financiară: 

Denumire indicatori Valoare 
Active imobilizate - Total 1439 
Active circulante - Total, din care 545810 
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, 
produse finite, marfuri etc.) 

75 

Creante 525876 
Casa si conturi la banci 19859 
Cheltuieli in avans - 
Datorii 196506 
Venituri in avans - 
Provizioane - 
Capitaluri - total, din care: 350743 
Capital subscris varsat 200 
Patrimoniul regiei - 

Indicatori din Contul de profit si pierdere 
Cifra de afaceri neta - 
Venituri totale 0 
Cheltuieli totale - 
Profitul sau pierderea brut(a) 

 
-Profit 0 
-Pierdere 0 
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar 

 
-Profit 0 
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-Pierdere 0 
Numar mediu de salariati - 

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN 
Alte activitati auxiliare de 

asigurari si fonduri de pensii 

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul Saol Servcom SRL nu a desfășurat 
activități economice în perioada 2015-2019, respectiv nu a înregistrat cheltuieli și venituri. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2850/24.VIII.2020, Tribunalul Timiș, Secția 
Civilă a pronunțat Sentința nr. 419 din data de 01.07.2020 în dosarul nr. 2964/30/2019, prin care a admins cererea 
formulată de reclamantul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – prin Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Timiş în contradictoriu cu pârâta Saol Servcom SRL, respectiv a dispus dizolvarea pârâtei Saol Servcom 
SRL, conform disp. art. 237 alin. (1) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990. 
Menționăm faptul că, conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 535/16.II.2015 - 
Încheierea nr. 5229/7.12.2004 pronunțată în dosarul nr. 43167/06.12.2004, asociatul unic și administratorul societății 
Saol Servcom este dna Savu O., cu o durată a mandatului nelimitată, având puteri depline. 
În cazul în care, adminsitratorul statutar dna Savu O. nu va preda lichidatorului judiciar bunurile existente în averea 
debitorului Saol Servcom SRL (conform ultimelor situații financiare anuale depuse la organul fiscal): active imobilizate 
în valoare de 1.439 lei, stocuri în valoare de 75 lei, creanțe în valoare de 525.876 lei, disponibilități bănești în sumă de 
19.859 lei, respectiv toate evidențele și registrele contabile ale debitorului, conform notificării comunicate, lichidatorul 
judiciar va formula cererea de antrenare a răspunderii administratorului statutar, în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) 
și e) din Legea nr. 85/2014. 
9. 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 44,00 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0306673 
12.10.2021 20.00 lei furnizare informații debitor 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00009087 12.10.2021 24.00  lei 
comunicare notificare către debitor, adminstrator și fostul 

lichidator judiciar provizoriu 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
44,00 lei 

10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea întocmirii 
raportului prevăzut de art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, identificarea bunurilor din averea debitorului și a 
evidențelor și registrelor contabile, convocarea Adunării Generale a Creditorilor și îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului 
judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


