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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 3897 Data emiterii: 05.10.2021 

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. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 comunică:  Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Adivasdo Prod Impex SRL, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe 

privind debitorul Adivasdo Prod Impex SRL 
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. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
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 

Centrala termica marca Viadrus, putere 32 kw, an 2006 *Asupra bunului a fost 
instituit sechestru asigurător penal conform Ordonanţei din data de 02.03.2017 și 
menținut prin Sentința nr. 34/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată în dosarul 
nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală 

3,500.00 lei 558.82 lei 

Bunurile mobile din 
averea debitorului 

Adivasdo Prod Impex 
SRL au fost adjudecate 
de către persoana fizică 
Bule B. A. la prețul de 
de 3.500 lei inclusiv 
TVA (2.941,18 lei 

exclusiv TVA), conform 
Procesului-verbal de 

vânzare prin negociere 
directă nr. 

3723/27.09.2021, 
încheiat în data de 

27.09.2021, ora 14:00 și 
Actului de adjudecare 
nr. 3773 din data de 

29.09.2021. 

2 Betoniera profesionala Limex, tip 16S LS, 700W, AN 2011 
3 Grup electrogen 10 kva HONDA, tip H 10000 
4 Aparat aer conditionat Acson, monosplit, model ASLC25CR ACPOA 
5 Motocositoare FS 310 STIHL, 1,9 CP 
6 Motocositoare FS 310 STIHL, 1,9 CP 
7 Motofoarfeca de tuns gard viu, HS 81 T 75 cm, model M24 
8 Motofierastrau STIHL MS 181, an 2011 

9 

Masina de fabricat boltari, an 2006  
*Asupra bunului a fost instituit sechestru asigurător penal conform Ordonanţei 
din data de 02.03.2017 și menținut prin Sentința nr. 34/2021 din data de 
26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-
Severin, Secția Penală 

10 Ciocan rotopercutor Hilti TE 905 AVR, AN 2012 
11 Ciocan rotopercutor Hilti 805 AVR, AN 2012 
12 Freza lemn cu motor si tablou de siguranta, an 2014 
13 Masina de rindeluit cu motor monofazic, an 2014 
14 Masa circular cu panza monofazat, an 2014 
15 Generator sudura trifazic, an 2006 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 3,500.00 lei 558.82 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 3,500.00 lei 558.82 lei 

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

Descriere retribuţie  lei 

1 

Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 03.02.2020, consemnată în procesul-verbal nr. 
372/03.02.2020 publicat în BPI nr. 2291/04.02.2020 (5.000 lei, exclusiv TVA, pentru întreaga 
procedură simplificată de insolvență a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL) 

5,950.00 lei 

  Total retribuţie lichidator judiciar 5,950.00 lei 

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

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli lei 
Obligaţii 
achitate 

Creditare societate 
(sume avansate de 
lichidator 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) 58.82 lei 0.00 lei 0.00 lei 58.82 lei 

2 Cheltuieli cu comisioanele bancare 99.77 lei 99.77 lei 0.00 lei 0.00 lei 

3 

Cheltuieli onorariu expert evaluator MLM Consulting SRL - membru 
corporativ ANEVAR prin evaluator autorizat Cojocaru M. (conform 
facturii fiscale serie MLM nr. 60 din data de 11.06.2020)  950.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 950.00 lei 

4 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 112.40 lei 0.00 lei 112.40 lei 0.00 lei 

5 

Cheltuieli furnizare informații Oficiul Național al Registrului Comerțului 
- sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. 40.00 lei 0.00 lei 40.00 lei 0.00 lei 

6 

Cheltuieli cu alimentare combustibil - transport bunuri mobile în vederea 
asigurării conservării și securității acestora - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 228.70 lei 0.00 lei 228.70 lei 0.00 lei 

7 
Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 334.85 lei 0.00 lei 334.85 lei 0.00 lei 

8 Cheltuieli publicare anunțuri în ziar 138.92 lei 0.00 lei 0.00 lei 138.92 lei 

9 

Cheltuieli taxă judiciară de timbru în vederea comunicării Sentinței civile 
nr. 48/JS din data de 04.03.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 
2038/115/2019/a2 cu mențiunea „definitivă” - sume avansate de 
lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 5.00 lei 0.00 lei 5.00 lei 0.00 lei 

Total cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 1,968.46 lei 99.77 lei 720.95 lei 1,147.74 lei 
din care sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator 

ec. Popescu G. 720.95 lei 

- Mențiuni privind taxele și impozitele aferente vânzării bunurilor mobile din averea debitorului, conform disp art. 161 
pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Mențiuni privind taxa pe valoare adăugată 
TVA colectată  558.82 lei 
TVA de plată conform disp. art. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal 

558.82 lei 

 
Mențiuni privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat (cota de impozitare de 
3% - 0 salariați) 

88.24 lei 

- Mențiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014, previzionate: 
Cheltuieli cu comisoane bancare, cheltuieli poștale, etc. 100.00 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 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 
(Soldul contului unic de insolvență cod IBAN RO49 BTRL RONC RT05 5104 2001, deschis la Banca Transilvania SA, 
la data de 30.09.2021) 

3,405.23 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 

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: 

3,500.00 lei 

sume obținute din valorificarea bunurilor din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL (inclusiv TVA) 3,500.00 lei 
Total cheltuieli, conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 8,665.52 lei 
Sume 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.  


