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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 4083 Din data de 13.10.2021 

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: nu este cazul. 
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. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, comunică: Raportul final și 
situațiile financiare finale privind debitorul Anvelo-Seb SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 8 (opt) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
Raport final și situații financiare finale privind debitorul Anvelo-Seb SRL 

Număr dosar 5776/30/2017 Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Anvelo - Seb SRL 
1. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014 
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. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014 s-a dispus intrarea în procedura generală a 
falimentului a debitorului SC Anvelo-Seb SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. A28, sc. 
A, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/3136/2004, CUI 16885960. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare Anvelo-Seb SRL, 
respectiv ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. 
De asemenea, vă notificăm cu privire la faptul că, conform Sentinței civile nr. 50/2021 din data 14.01.2021 pronunțată 
în dosarul nr. 5776/30/2017 de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de 
lichidator judiciar provizoriu pe Consultant Insolvență SPRL, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G.. 
2. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea 
următoarelor notificări: 
- a comunicat debitorului SC Anvelo-Seb SRL la sediul social din Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. A28, sc. A, 
ap. 1, jud. Timiș, notificarea privind intrarea în faliment nr. 504/12.02.2021, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39866905605 – predat la destinatar; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Anvelo-Seb SRL nr. 505/12.02.2021 către 
administratorul special Brînză S., la adresa de domiciliu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39866905615, cât și prin e-mail. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere faptul că, debitorul Anvelo-Seb SRL prin administratorul special, nu a comunicat subscrisei lista 
creditorilor prevăzută  la art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor prevăzute de 
disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a 
debitorului SC Anvelo-Seb SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail 
următorilor creditori: 

Destinatar Adresa 
Confirmare de 

primire 
Notificare nr. 

Impuls Leasing România IFN SA București, str. Luigi Galvani, nr. 61-63, sector 2 AR39866905625 506/12.02.2021 
Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara 

Timișoara, str. Mihai Eminescu, nr. 2B, jud. Timiș 
AR39866905635 567/16.02.2021 

Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Timiș 

Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș 
AR39866905645 523/15.02.2021 

Brînză S. 
 

- 
AR39866905615 505/12.02.2021 

Notificarea privind intrarea debitorului SC Anvelo-Seb SRL în procedura de faliment nr. 487/11.02.2021 a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3122/19.02.2021, precum şi în ziarul de largă circulație Național 
din data de 18.02.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Notificare-privind-
intrarea-in-procedura-generala-a-falimentului-a-debitorului-SC-Anvelo-Seb-SRL.pdf.  
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În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorului judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Timiș notificarea privind intrarea în faliment a debitorului SC Anvelo-Seb SRL nr. 489/11.02.2021 
prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul special dl. Brînză S. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 24.02.2021, la ora 13:00, la sediul 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 655/24.02.2021, urmare procedurii de inventariere, au fost identificate în 
averea debitorului Anvelo-Seb SRL bunurile mobile: (dovada depusă la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. 

Denumire Marcă Tip Nr. 
înmatriculare 

1 Autoutilitară N1 Renault Master B-54-ZUY 
2 Autoutilitară N1 Renault Master B-54-ZVB 

4. Referitor la disp. art. 154 din Legea nr. 85/2014 
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, judecătorul-sindic a admis cererea lichidatorului judiciar și a desemnat în calitate de expert 
evaluator pe Tărăsescu I. P. O., cu un onorariu de 600 lei, în vederea evaluării bunurilor mobile din averea debitorului 
Anvelo-Seb SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la predarea documentelor necesare întocmirii raportului de evaluare, către expertul 
evaluator desemnat. 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare a 
bunurilor mobile - Autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY și număr de înmatriculare B 54 
ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 225/08.02.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR 
Tărăsescu P. O., respectiv a publicat anunțul nr. 525/15.02.2021 privind depunerea raportului, în BPI nr. 
2830/16.02.2021 și a afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/02/Anunt-privind-depunerea-raportului-de-evaluare-a-bunurilor-mobile-din-averea-debitorului-
SC-Anvelo-Seb-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Raportului de evaluare a bunurilor mobile - Autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY 
și număr de înmatriculare B 54 ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 225/08.02.2021, întocmit de expert 
evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., valoarea de piață a bunurilor mobile din averea debitorului Anvelo-Seb 
SRL este: 

Nr. 
crt. 

Denumire Marcă Tip Nr. 
înmatriculare 

Euro Lei 

1 Autoutilitară N1 Renault Master B-54-ZUY 2.930 14.300 
2 Autoutilitară N1 Renault Master B-54-ZVB 4.270 20.800 

Total valoare de piață 7.200 35.100 

În temeiul art. 156 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL în data de 24.02.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar 
din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic 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. 
(2). Prezentarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile - Autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 
ZUY și număr de înmatriculare B 54 ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 225/08.02.2021, întocmit de 
expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O. 
(3). Aprobarea tipului de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, respectiv licitație publică, 
competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare și a Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru 
bunurile mobile - Autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY și număr de înmatriculare B 54 
ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 225/08.02.2021, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL.” 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL din data de 24.02.2021, ora 09:00 – parte 
integrantă din Notificarea privind intrarea în procedura de faliment a debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 487/11.02.2021, 
publicată în BPI nr. 3122/19.02.2021 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Notificare-privind-intrarea-in-procedura-generala-a-falimentului-a-
debitorului-SC-Anvelo-Seb-SRL.pdf.  
Conform Procesului-verbal nr. 645/24.02.2021 publicat în BPI nr. 3520/25.02.2021, având în vedere că nu s-a întrunit 
cvorumul prevăzut de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv condițiile prevăzute de art. 57 alin (2) din Legea 
nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 14,10% din totalul 
creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 
1302/11.09.2017, publicat în BPI nr. 16814/14.09.2017, președintele de ședință a constat că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL din data de 24.02.2021, ora 09:00 se află în imposibilitate de a adopta o 
decizie. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL în 
data de 03.03.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, cu aceeași ordine de zi. 
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL din data de 03.03.2021, ora 09:00 – parte 
integrantă din Notificarea privind intrarea în procedura de faliment a debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 487/11.02.2021, 
publicată în BPI nr. 3122/19.02.2021 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Notificare-privind-intrarea-in-procedura-generala-a-falimentului-a-
debitorului-SC-Anvelo-Seb-SRL.pdf. 
Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile mobile - Autoutilitare Renault Master, 
număr de înmatriculare B 54 ZUY și număr de înmatriculare B 54 ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 
225/08.02.2021, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, propus de către lichidatorul judiciar a fost depus la dosarul 
cauzei și comunicat creditorilor prin e-mail. 
Conform Procesului-verbal nr. 708/03.03.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Anvelo-Seb SRL din 
data de 03.03.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 57,53% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 1302/11.09.2017, publicat în BPI nr. 16814/14.09.2017 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic 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. 
2. Cu o majoritate de 57,53% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 1302/11.09.2017, publicat în BPI nr. 16814/14.09.2017 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de Raportul de evaluare a bunurilor mobile - Autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY și 
număr de înmatriculare B 54 ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 225/08.02.2021, întocmit de expert 
evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O. 
3. Cu o majoritate de 57,53% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 1302/11.09.2017, publicat în BPI nr. 16814/14.09.2017 (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, respectiv licitație publică, 
competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru 
bunurile mobile - Autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY și număr de înmatriculare B 54 
ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 225/08.02.2021, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL. 
Procesul-verbal nr. 708/03.03.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL din data de 
03.03.2021, ora 09:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3935/03.03.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Proces-verbal-AGC-
Anvelo-Seb-SRL-din-data-de-03.03.2021.pdf.  (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
5. Referitor la dosarul nr. 5776/30/2017/a1 
Prin Sentința civilă nr. 272/2021 din data de 04.03.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul 
nr. 5776/30/2017/a1, judecătorul-sindic a dispus: „Admite în parte contestaţia formulată de contestatorul Brânză S., [...] 
– în calitate de administrator special al debitoarei S.C. Anvelo – Seb S.R.L., [...] în contradictoriu cu intimata – 
debitoare S.C. Anvelo – Seb S.R.L. – prin administrator judiciar Consultant Insolvenţă S.P.R.L., [...] şi intimata 
creditoare Impuls Leasing România IFN S.A., [...]. Dispune înscrierea intimatei creditoare Impuls Leasing România 
IFN S.A. în tabelul definitiv de creanţe al debitoarei S.C. Anvelo – Seb S.R.L cu suma de 65.832,28 lei, creanţă 
chirografară. Respinge în rest contestaţia. Admite în parte cererea contestatoarei – debitoare – prin administrator special 
de obligare a intimatei – creditoare Impuls Leasing România IFN S.A. la plata cheltuielilor de judecata. Obligă intimata 
– creditoare Impuls Leasing România IFN S.A. să plătească contestatorului Brânză S. suma de 4.684 lei, cheltuieli de 
judecată în prima instanţa”. 
6. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și dispozițiile judecătorului-sindici pronunțate prin 
Sentința civilă nr. 272/2021 din data de 04.03.2021 în dosarul nr. 5776/30/2017/a1, lichidatorul judiciar a întocmit 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 1002/26.03.2021, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5693/30.03.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Anvelo-
Seb-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
7. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
Raportului de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate 
împotriva averii debitorului SC Anvelo-Seb SRL nr. 1021/29.03.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în 
BPI nr. 5739/31.03.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Raport-de-verificare-a-creantelor-nascute-dupa-data-deschiderii-procedurii-insolvetei-Anvelo-
Seb-SRL.pdf.  (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Urmare verificării cererilor de admitere a creanțelor, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC Anvelo-Seb SRL nr. 1023/29.03.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 5730/31.03.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
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insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/03/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Anvelo-
Seb-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Tabelului suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Anvelo-Seb SRL nr. 
1023/29.03.2021, valoarea totală a creanțelor născute după data deschiderii procedurii generale a insolvenței împotriva 
debitorului Anvelo-Seb SRL este de 73,147.00 lei. 
8. Referitor la disp. art. 146 alin. (5) din Legea nr. 85/2014  
Având în vedere faptul că, împotriva Tabelului suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Anvelo-
Seb SRL nr. 1023/29.03.2021, publicat în BPI nr. 5730/31.03.2021, nu au fost formulate contestații, în temeiul art. 146 
alin. (5) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 1439/28.04.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
7728/04.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Tabel-definitiv-consolidat-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Anvelo-Seb-
SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
9. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014  
În cadrul procedurii de faliment a debitorului Anvelo Seb SRL, lichidatorul judiciar a întocmit umătoarele rapoarte de 
activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nr. 1057/31.03.2021 privind debitorul SC Anvelo Seb SRL, întocmit pentru termenul de 
judecată din data de 08.04.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5936/02.04.2021 (extras BPI depus la 
dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/04/Raport-de-activitate-SC-Anvelo-Seb-SRL-termen-fond-08.04.2021.pdf;   
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nr. 3316/06.09.2021 privind debitorul SC Anvelo Seb SRL, întocmit pentru termenul de 
judecată din data de 09.09.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14776/08.09.2021 (extras BPI depus 
la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Raport-de-activitate-SC-Anvelo-Seb-SRL-termen-fond-09.09.2021.pdf. 
10. Referitor la valorificarea bunurilor din averea debitorului 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL din data de 03.03.2021, ora 
09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice conform regulamentului de vânzare 
aprobat, în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul total de 7.200 EURO + TVA, reprezintând 100% din 
valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 225/08.02.2021, astfel: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor mobile - autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY 
și număr de înmatriculare B 54 ZVB din averea debitorului Anvelo-Seb SRL la prețul de pornire de 100% din valoarea de piață stabilită prin 

raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
15.03.2021;  

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participa
nți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 22.03.2021 100% 922/22.03.2021 - - 4 la 100% - - 

2 29.03.2021 
100% 

1012/29.03.2021  - - 3 la 100% - - 

3 05.04.2021 
100% 

1098/05.04.2021  - - 2 la 100% - - 

4 12.04.2021 
100% 

1199/12.04.2021  - - 1 la 100% - - 

5 19.04.2021 
100% 

1321/19.04.2021  - - 0 la 100% - - 

Având în vedere că bunurile mobile nu au fost valorificate la prețul de 100% din valoarea de piață, lichidatorul judiciar 
a procedat la organizarea ședințelor de licitații publice conform regulamentului de vânzare aprobat, în vederea 
valorificării bunurilor mobile la prețul total de 6.480 EURO + TVA, reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită 
prin Raportul de evaluare nr. 225/08.02.2021, astfel: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor mobile - autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY 
și număr de înmatriculare B 54 ZVB din averea debitorului Anvelo-Seb SRL la prețul de pornire de 90% din valoarea de piață stabilită prin 

raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
20.04.2021;  

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
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8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participa
nți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
28.04.2021 
ora 13:00 90% 1428/28.04.2021 

- - 4 la 90% - - 

2 
06.05.2021 
ora 13:00 

90% 
1522/06.05.2021 

- - 3 la 90% - - 

3 
12.05.2021 
ora 13:00 

90% 
1619/12.05.2021  

- - 2 la 90% - - 

4 
19.05.2021 
ora 13:00 

90% 
1739/19.05.2021 

- - 1 la 90% - - 

5 
26.05.2021 
ora 13:00 

90% 
1826/26.05.2021 

- - 0 la 90% - - 

Având în vedere că bunurile mobile nu au fost valorificate la prețul de 90% din valoarea de piață, lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea ședințelor de licitații publice conform regulamentului de vânzare aprobat, în vederea 
valorificării bunurilor mobile la prețul total de 5.760 EURO + TVA, reprezintând 80% din valoarea de piață stabilită 
prin Raportul de evaluare nr. 225/08.02.2021, astfel: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitatiilor publice organizate in vederea valorificarii bunurilor mobile - autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY 
și număr de înmatriculare B 54 ZVB din averea debitorului Anvelo-Seb SRL la prețul de pornire de 80% din valoarea de piață stabilită prin 

raportul de evaluare 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant
-insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: www.licitatii- 
insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.imediat.ro, www.anunturipublicitare.ro, 
www.publi24.ro, www.okazii.ro, 

www.lajumatate.ro; 

• la Primăria 
Municipiului 
Timișoara; 

• în ziarul 
Național din 

data de 
04.06.2021;  

• la punctul de 
lucru al 

lichidatorului 
judiciar situat 
în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 
8, mansardă, 
jud. Timiş.  

Nr. 
crt.  

Data 
licitatiei  
conform 

publicatiei 
de vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Participa
nți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv 

TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 
aprobat 

Act de 
adjudecare nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 
11.06.2021 
ora 12:00 80% 2032/11.06.2021 

- - 4 la 80% - - 

2 
18.06.2021 
ora 12:00 

80% 
2173/18.06.2021 

- - 3 la 80% - - 

3 
25.06.2021 
ora 12:00 

80% 
2260/25.06.2021 

- - 2 la 80% - - 

La biroul lichidatorul judiciar a fost înregistrată ofertei de cumpărare directă formulată de către persoana juridică Total 
Vend Tim SRL (cu sediul social în Timișoara, str. Calea Aradului, nr. 22, ap. 2, cam. 1, având CUI RO 34419934, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/941/2015) pentru achiziția 
bunurilor mobile din averea debitorului la următoarele prețuri oferite: 
- Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. înmatriculare B-54-ZUY, nr. identificare VF1MAF4FE49541257 – 
preț oferit de 1.000 euro; 
- Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. înmatriculare B-54-ZVB, nr. identificare VF1MAF4FE49541260 – 
preț oferit de 2.000 euro. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL 
pentru data de 17.06.2021, ora 09:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea ofertei de cumpărare directă formulată de către persoana juridică Total Vend Tim SRL (cu sediul social 
în Timișoara, str. Calea Aradului, nr. 22, ap. 2, cam. 1, având CUI RO 34419934, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/941/2015) pentru achiziția bunurilor mobile din averea debitorului 
la următoarele prețuri oferite: 
- Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. înmatriculare B-54-ZUY, nr. identificare VF1MAF4FE49541257 – 
preț oferit de 1.000 euro; 
- Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. înmatriculare B-54-ZVB, nr. identificare VF1MAF4FE49541260 – 
preț oferit de 2.000 euro”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 17.06.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 24.06.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL din data de 17.06.2021, ora 09:00 a fost 
publicat în BPI nr. 10366/10.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
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insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Anvelo-Seb-SRL-in-
data-de-17.06.2021.pdf - extras BPI anexat procesului-verbal nr. 2144/17.06.2021 depus la dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 2144/17.06.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Anvelo-Seb SRL din 
data de 17.06.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 36,461% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit 
împotriva debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 1439/28.04.2021 publicat în BPI nr. 7728/04.05.2021 (respectiv un procent 
de 61,120% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat oferta de cumpărare directă formulată de către persoana juridică Total Vend Tim SRL (cu sediul social în 
Timișoara, str. Calea Aradului, nr. 22, ap. 2, cam. 1, având CUI RO 34419934, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/941/2015) pentru achiziția bunurilor mobile din averea debitorului 
la următoarele prețuri oferite: 
- Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. înmatriculare B-54-ZUY, nr. identificare VF1MAF4FE49541257 – 
preț oferit de 1.000 euro; 
- Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. înmatriculare B-54-ZVB, nr. identificare VF1MAF4FE49541260 – 
preț oferit de 2.000 euro. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.06.2021, ora 09:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 49 alin (2) lit. e) din Legea nr. 85/2014, fiind 
comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 59,655% din totalul creanțelor cu drept 
de vot înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva debitorului Anvelo-Seb SRL nr. 
1439/28.04.2021 publicat în BPI nr. 7728/04.05.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 24.06.2021, la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 2144/17.06.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL din data 
de 17.06.2021, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 10888/18.06.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Anvelo-Seb-SRL-din-data-de-17.06.2021.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a precat la organizarea ședinței de supraofertare în data de 29.06.2021, ora 13:00, la sediul 
lichidatorului judiciar, în prezența tuturor ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta pentru bunurile mobile 
oferite spre vânzare, fie supraofertează. 
Prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 3.000 EURO + TVA (conform hotărârii Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 17.06.2021, ora 09:00, consemnată în procesul-verbal nr. 2144/17.06.2021 publicat în BPI nr. 
10888/18.06.2021). (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de vânzare prin negociere directă nr. 2299/29.06.2021, până la data de 28.06.2021, ora 
16.00, au fost înregistrate la biroul acestuia supraoferta privind bunurile mobile oferite spre vânzare din averea 
debitorului Anvelo-Seb SRL, formulată de persoana juridică Agrotransport Vinju Mare SRL, cu sediul social în loc. 
Vânju Mare, Oraș Vânju Mare, str. Republicii, nr. 99, Bloc N, Scara B, Ap. 5, județ Mehedinți, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți sub nr. J25/711/1991, având CUI RO 1601440, prin 
administrator Daba I. V., care a depus direct la biroul lichidatorului judiciar supraoferta, primind numărul de 
înregistrare 2178 din data de 18.06.2021, pentru achiziția 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, prin care a 
oferit prețul de 3.300 EURO exclusiv TVA, respectiv 3.927 EURO inclusiv TVA (la cursul BNR din data plății), 
respectiv a achitat 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) în 
contul unic de insolvenţă al SC Anvelo-Seb SRL (CUI 16885960) -  cod IBAN RO35 EGNA 1010 0000 0100 4287 
deschis la Vista Bank (România) SA. 
Lichidatorul judiciar constată faptul că, ofertantul final Total Vend Tim SRL (cu sediul social în Timișoara, str. Calea 
Aradului, nr. 22, ap. 2, cam. 1, având CUI RO 34419934, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Timiș sub nr. J35/941/2015), nu își menține oferta de cumpărare directă a bunurilor mobile din averea 
debitorului la următoarele prețuri oferite: Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. înmatriculare B-54-ZUY, nr. 
identificare VF1MAF4FE49541257 – preț oferit de 1.000 euro; Autoutilitară N1, marca Renault, tip Master, nr. 
înmatriculare B-54-ZVB, nr. identificare VF1MAF4FE49541260 – preț oferit de 2.000 euro, acesta nefiind prezent la 
ședința de supraofertare. 
Având în vedere îndeplinirea condițiilor de supraofertare de către persoana juridică Agrotransport Vinju Mare SRL, 
respectiv faptul că ofertantul persoana juridică Total Vend Tim SRL nu își menține oferta de cumpărare directă, 
bunurile 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, au fost adjudecate de către persoana juridică 
Agrotransport Vînju Mare SRL, la prețul de 3.300 EURO exclusiv TVA, respectiv 3.927 EURO inclusiv TVA. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
Conform Actului de adjudecare nr. 2333/01.07.2021, adjudecatarul persoana juridică Agrotransport Vînju Mare SRL, a 
achitat integral prețul 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. 
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identificare VF1MAF4FE49541260, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, de 3.300 EURO exclusiv TVA, respectiv 
3.927 EURO inclusiv TVA, astfel: 
- a achitat 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) în contul unic de 
insolvenţă al SC Anvelo-Seb SRL (CUI 16885960) -  cod IBAN RO35 EGNA 1010 0000 0100 4287 deschis la Vista 
Bank (România) SA (conform ordin de plată nr. 3591 din data de 25.06.2021); 
- a achitat diferența de preț de 3.534,35 EURO (respectiv 17.411,00 lei la cursul valutar BNR din data plății 29.06.2021 
de 4.9262 lei/EURO) în contul unic de insolvenţă al SC Anvelo-Seb SRL (CUI 16885960) -  cod IBAN RO35 EGNA 
1010 0000 0100 4287 deschis la Vista Bank (România) SA (conform ordin de plată nr. 3600 din data de 30.06.2021). 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
11. Referitor la disp. art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) – (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit - Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Anvelo-Seb SRL nr. 2451/08.07.2021, acesta 
fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 12278/14.07.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/07/Raport-privind-fondurile-obtinute-din-lichidare-si-
incasare-creante-privind-debitorul-SC-Anvelo-Seb-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, în vederea înregistrării la grefa tribunalului, Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea de creanțe privind debitorul SC Anvelo-Seb SRL nr. 2451/08.07.2021. 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, o copie a Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul SC Anvelo-Seb SRL nr. 2451/08.07.2021, cu solicitarea de afișare a acestuia la ușa tribunalului. 
În temeiul art. 160 alin. (1) și (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea 
creditorilor societății debitoare cu privire la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea de creanțe privind debitorul SC Anvelo-Seb SRL nr. 2451/08.07.2021, prin publicarea în BPI nr. 
12361/15.07.2021 a Notificării nr. 2451/08.07.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Raportulului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul SC Anvelo-
Seb SRL nr. 2451/08.07.2021, lichidatorul judiciar a efectuat plata următoarelor cheltuieli de procedură: 
- 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, conform OP nr. 8/14.10.2021; 
- 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, conform OP nr. 5/21.09.2021; 
- Onorariu administrator judiciar – 14.305,88 lei, conform OP nr. 7/21.09.2021; 
- Restituire sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. pentru plata 
cheltuielilor de procedură – 462,24 lei, conform OP nr. 9/14.10.2021; 
- TVA aferentă bunurilor mobile valorificate – 3.089,00 lei, conform OP nr. 1/13.07.2021; 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 163,00 lei, conform OP nr. 2/13.07.2021.  
12. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură, 
respectiv onorariile persoanelor de specialitate 
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar, pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de procedura de faliment sunt de 462,24 lei, integral recuperate, astfel: 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și număr 
document 

Data 
document 

Sumă 
(încusiv 
TVA) Descriere 

1 C.N. Poşta Română S.A. DIV00039879 20.07.2017 7.30 lei transmitere notificări deschidere procedură 
2 C.N. Poşta Română S.A. DIV00039881 20.07.2017 7.30 lei transmitere notificări deschidere procedură 
3 C.N. Poşta Română S.A. DIV00040308 21.07.2017 51.10 lei transmitere notificări deschidere procedură 

4 
Olimpiq Media SRL MPP 4636 24.07.2017 43.32 lei 

publicare anunţ selecție oferte de evaluare în ziar de largă 
circulație 

5 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 94 13.12.2019 100.01 lei alimentare combustibil 

6 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 328875 15.02.2021 20.00 lei 
solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații 

nr. 328875/15.02.2021 pentru deschidere cont bancar 

7 
C.N. Poşta Română S.A. DIV0001706 17.02.2021 35.50 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment către 
debitor, administratorul special și creditori 

8 
Olimpiq Media SRL PBL 23576 18.02.2021 58.17 lei 

Publicare notificare privind intrarea în faliment a 
debitorului în ziarul Național din data de 18.02.2021 

9 
Olimpiq Media SRL PBL 24122 15.03.2021 69.62 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din 
data de 15.03.2021 

10 
Olimpiq Media SRL PBL 24871 20.04.2021 69.92 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din 
data de 20.04.2021 

Total cheltuieli de procedură 462.24 lei 

13. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 07.07.2017-14.01.2021 este de: 1000 lei/lună + TVA x 42 luni + 
500 lei + TVA = 50.575 lei, din care a fost achitat onorariul de 25.545,88 lei. 
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14. Referitor la situațiile financiare finale prevăzute de disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Situațiile financiare finale la data de 14.10.2021 a societății Anvelo-Seb SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite 

Nr. 
crt.  

Denumire 
Sold la data de 

31.12.2017 
Sold la data de 

14.10.2021 
Activ     

I Active imobilizate 30,851 lei 0 lei 
4 Stocuri 0 lei 0 lei 
5 Creanțe 283,059 lei 0 lei 
6 Numerar și conturi la bănci 54,289 lei 0 lei 
II Total active circulante 337,348 lei 0 lei 
8 Cheltuieli în avans 0 lei 0 lei 

  Total activ 368,199 lei 0 lei 
Pasiv     

9 Capital social subscris vărsat și rezerve 200 lei 200 lei 
10 Pierderea sau profitul din rezultatul reportat 132,531 lei -191,626 lei 
11 Profit și pierdere -435,677 lei -55,564 lei 
13 Total capitaluri proprii -31,599 lei -246,990 lei 
14 Total datorii 399,798 lei 246,991 lei 

Total pasiv 368,199 lei 0 lei 

15. Referitor la solicitările către judecătorul-sindic 
Având în vedere că nu există bunuri în averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nu există creanțe de recuperat, iar toate 
fondurile au fost distribuite în cadrul procedurii falimentului, solicităm Aprobarea prezentului raport final însoțit de 
situațiile financiare finale și închiderea procedurii de faliment a debitorului Anvelo-Seb SRL, în conformitate cu 
prevederile art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL de 
orice îndatoriri sau responsabilităţi în legătură cu debitorul sau creditorii acestuia. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


