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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr.: 4545 Din data de 05.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3. Debitor: SC Alexa Total Instal SRL, cod de identificare fiscală: RO 9041519; Sediul social: Timișoara, str. Ciprian 
Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1439/1996. 
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 Alexa Total Instal SRL, 
conform Încheierii civile nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, 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 conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Alexa Total Instal SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

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

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Alexa Total Instal SRL 
Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alexa Total Instal SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Alexa Total Instal SRL nr. 4190/19.10.2021, 
pentru termenul de judecată din data de 28.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17802/22.10.2021 
şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-
de-activitate-SC-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-fond-28.10.2021.pdf.  
2. Referitor la valorificarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și a stocurilor din averea debitorului 
Conform Procesului-verbal nr. 4220/20.10.2021 publicat în BPI nr. 17799/22.10.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Alexa Total Instal SRL din data de 20.10.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 75,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Alexa Total Instal SRL nr. 1247/23.09.2020 publicat în BPI nr. 217997/05.03.2021 
(respectiv un procent de 75,828% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat oferta de achiziție directă formulată de Art Polpro SRL (cu sediul social în Municipiul 
Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 104, ap. 4+5 SAD, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/698/2016, atribuit în data de 09.03.2016, având cod unic de înregistrare RO 
35776439, prin reprezentant legal Iftimie A.), înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 4088/13.10.2021, 
privind achiziția tuturor bunurilor de natura mijloacelor fixe și stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, 
la prețul oferit de 2.500 EURO + TVA, cu condiția efectuării unei ședințe de supraofertare cu aducerea la cunoștință 
publica corespunzătoare a ședinței, a prețului de evaluare și a prețului oferit de ofertant. Adunarea Generală a 
Creditorilor a propus pasul de supraofertare de 10% din prețul oferit. Publicațiile licitațiilor să fie aduse la cunoștința 
publică corespunzător scopului maximizării prețului, respectiv prin publicare în ziar cotidian cu tiraj mare, mică 
publicitate, situri gratuite de anunțuri (olx.ro, lajumatate.ro, publitim, etc) și la avizierul primăriei municipiului 
reședință de județ, la sediul primăriei localității unde se află bunurile, indicând într-un mod cât mai transparent data 
licitației fiecărei ședințe, prețul de evaluare, prețul de începere a licitației (diminuat) cât și procedura sau actele privind 
desfășurarea procedurii de licitație, fără a se rezuma la aceste informații exclusiv. Adunarea Generală a Creditorilor a 
solicitat comunicarea demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar înainte de termenul de licitație. Adunarea 
Generală a Creditorilor a solicitat expres ca lichidatorul judiciar să dispună desfășurarea ședințelor în afara perioadei 
sărbătorilor, zilelor libere sau chiar date apropiate acestor evenimente pentru a se asigura lipsa impedimentelor la 
participare de către persoane interesate.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021, lichidatorul judiciar a prezentat 
măsurile efectuate în vederea expunerii pe piață și valorificării prin negociere directă urmată de supraofertare bunurilor 
mobile de natura mijloacelor fixe și a stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, în cadrul Raportului de 
activitate nr. 4287/22.10.2021 depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17994/26.10.2021  şi afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-
privind-masurile-lichidatorului-judicar-vanzare-prin-negociere-directa-urmata-de-supraofertare.pdf.  
Menționăm faptul că, prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 2.500 EURO + TVA, respectiv 2.975 
EURO inclusiv TVA (conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021, ora 09:00, 
consemnată în procesul-verbal nr. 4220/20.10.2021). 
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Ședinta de supraofertare va avea loc în data de 08.11.2021, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, în prezența tuturor ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta pentru 
bunurile mobile oferite spre vânzare, fie supraofertează. 
Supraofertarea va fi declarată valabilă în cazul în care preţul de cumpărare oferit va fi cu cel puţin 10% mai mare decât 
preţul convenit cu ofertantul final. 
3. Referitor la valorificarea bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară 
pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, 
înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, 
jud. Timiș, din averea debitorului 
Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 3303/06.09.2021 și a Actului de adjudecare nr. 3777/30.09.2021, 
persoana juridică Art Polpro SRL a adjudecat bunul imobil Apartament nr. 1, situat spre stradă, compus din 4 camere, 
bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivniță, cote părți comune 
40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 12530-12531/I, 
construcție în regim demisol + parter: aria construită: 173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 166,9 mp, 
situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa Total Instal 
SRL, la prețul de 93.100 EURO exclusiv TVA, respectiv 110.789 EURO inclusiv TVA, achitat integral. (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
Conform disp. art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
transferul dreptului de proprietate de la debitorul Alexa Total Instal SRL la adjudecatarul persoana juridică Art Polpro 
SRL, s-a realizat în baza Procesului-verbal de licitație publică nr. 3303/06.09.2021, încheiat în data de 06.09.2021, ora 
13:00, a Actului de adjudecare nr. 3777/30.09.2021 și în baza Contractului de vânzare perfectat de Societatea 
Profesională Notarială „Românu”, încheiere de autentificare nr. 6742 din data de 20.10.2021.   
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea și depunerea la organul fiscal a declarațiilor fiscale conform vectorul 
fiscal, prin care a declarat TVA și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorate urmare valorificării bunului 
imobil, astfel: 
- Declarația D311 pentru luna mai 2021 privind TVA în valoare de 95,00 lei, achitată conform OP nr. 5/26.10.2021; 
- Declarația D311 pentru luna septemrie 2021 privind TVA în valoare de 87.985 lei (din care TVA aferentă bunului 
imobil valorificat de 87.510 lei), achitată conform OP nr. 5/26.10.2021;  
- Declarația D100 pentru trimestrul II privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în valoare de 15,00 lei; 
- Declarația D100 pentru trimestrul III privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în valoare de 13.892,00 lei. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 4286/22.10.2021 către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara prin care 
a solicitat scoaterea din evidențele fiscale a bunului imobil – Apartament nr. 1, situat spre stradă, compus din 4 camere, 
bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivniță, cote părți comune 
40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 12530-12531/I, 
construcție în regim demisol + parter: aria construită: 173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 166,9mp, 
situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, ca efect al înstrăinării bunului imobil din proprietatea 
societății debitoare Alexa Total Instal SRL. 
Conform răspunsului comunicat de reprezentanții Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în data de 02.11.2021, 
bunul imobil a fost scos din evidențele fiscale.  
4. Referitor la valorificarea bunului imobil Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 
32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în CF 
nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în 
Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea debitorului 
Conform Procesului-verbal nr. 3768/29.09.2021 și a Actului de adjudecare nr. 3909/06.10.2021, bunul imobil 
Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota 
de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris în Carte Funciară nr. 314131-C1-U2 Arad (nr. CF 
vechi 69641), cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. 
Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, aflat în proprietatea societății debitoare Alexa Total Instal SRL, a fost 
adjudecat de către persoana fizică Tau C., la prețul oferit de 29.610,68  EURO exclusiv TVA, respectiv 35.236,71 
EURO inclusiv TVA, integral achitat. 
Conform disp. art. 158 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
transferul dreptului de proprietate de la debitorul Alexa Total Instal SRL, la adjudecatarul persoana fizică Tau C., s-a 
realizat în baza Procesului-verbal de licitație publică nr. 3768/29.09.2021, încheiat în data de 29.09.2021, ora 11:00, a 
Actului de adjudecare nr. 3909/06.10.2021, a Contractului de vânzare perfectat de Biroul Individual Notarial Todor 
Dan, Încheiere de autentificare nr. 1163 din data de 25.10.2021 și a Procesului-verbal de predare-primire nr. 
4404/29.10.2021.  
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea și depunerea la organul fiscal a declarațiilor fiscale conform vectorul 
fiscal, prin care a declarat TVA și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorate urmare valorificării bunului 
imobil, astfel: 
- Declarația D311 pentru luna octombrie 2021 privind TVA în valoare de 27.840,00 lei, neachitat până la data întocmirii 
prezentului raport de activitate. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Cererea nr. 4403/29.10.2021 către Municipiul Arad prin Direcția Venituri prin care a 
solicitat scoaterea din evidențele fiscale a bunului imobil – Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 
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1/2 boxă; 32/473 cota din construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, 
înscris în Carte Funciară nr. 314131-C1-U2 Arad (nr. CF vechi 69641), cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață 
construită de 32 mp, cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, ca efect al 
înstrăinării bunului imobil din proprietatea societății debitoare Alexa Total Instal SRL. 
5. Referitor la identificarea evidențelor și a registrelor contabile ale debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 3778/30.09.2021 către administratorul Spînu I., la adresa de domiciliu, 
prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care a solicitat: 
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate registrele contabile, evidența 
contabilă și toate documentele financiar-contabile  ale debitorului SC Alexa Total Instal SRL. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile a debitorului Alexa Total Instal SRL 
de urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale”.  
Având în vedere faptul că, administratorul statutar nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, a fost comunicată 
către acesta Somația nr. 3778/30.09.2021 către administratorul Spînu I., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, prin care lichidatorul judiciar a solicitat: 
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate registrele contabile, evidența 
contabilă și toate documentele financiar-contabile  ale debitorului SC Alexa Total Instal SRL. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii octombrie 2019 (înregistrată la dosarul cauzei), la data de 31.10.2019 
debitorul Alexa Total Instal SRL înregistrează următoarele: 
- creanțe-clienți – 542.303,61 lei; 
- numerar în casierie – 3.015,08 lei. 
Având în vedere faptul că, procedura simplificată a insolvenței s-a deschis prin Încheierea civilă nr. 1290 din data de 
07.11.2019, vă solicităm să procedați la virarea numerarului din casieria societății Alexa Total Instal SRL în valoare de 
3.015,08 lei în contul unic de insolvenţă al SC Alexa Total Instal SRL (CUI 9041519) -  cod IBAN RO29 EGNA 1010 
0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA. 
De asemenea, vă solicităm să ne comunicați toate documentele justificative (facturi fiscale, fișe contabile, contracte, 
etc.) privind creanțele societății Alexa Total Instal SRL în valoare de 542.303,61 lei, în vederea efecturării de către 
lichidatorului judiciar a tuturor demersurilor legale pentru recuperarea acestora. 
Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie 
aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării tuturor documentelor contabile a debitorului alexa total instal srl de 
urgență către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale.”. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Fostul administrator statutar dl. Spînu I. a procedat la virarea numerarului din casieria societății debitoare în sumă de 
516,00 lei în contul unic de insolvență al debitorului, cu mențiunea că diferența de numerar de 2.500,00 lei a fost 
utilizată pentru plata facturii fiscale seria LD nr. 40/01.11.2019, reprezentând onorariu avocat redactare cerere de 
deschidere a procedurii insolvenței. 
De asemenea, fostul administrator statutar a procedat la predarea parțială a arhivei contabile a societății Alexa Total 
Instal SRL lichidatorului judciar. 
Lichidatorul judiciar va proceda la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile ale debitorului, în vederea 
verificării incidenței disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
6. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 2.684,55 lei, nerecuperate până 
în prezent, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
25697 06.01.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
251194 04.02.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
360637 18.02.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

4 SC Olimpiq Media SRL PBL 24246 22.03.2021 293.62 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a 

imobilului din Timișoara în ziarul Național din data de 
22.03.2021 

5 SC Olimpiq Media SRL PBL 24785 15.04.2021 83.23 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

imobilului din Arad în ziarul Național din data de 15.04.2021 

6 SC Olimpiq Media SRL PBL 24804 16.04.2021 137.68 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe și a imobilului din Timișoara în ziarul 

Național din data de 16.04.2021 

7 SC Olimpiq Media SRL PBL 24870 20.04.2021 61.26 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 20.04.2021 

8 SC Olimpiq Media SRL PBL 25182 10.05.2021 219.67 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe, a imobilului din Arad și a imobilului din 
Timișoara în ziarul Național din data de 10.05.2021 
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9 SC Olimpiq Media SRL PBL 25288 13.05.2021 61.26 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 13.05.2021 

10 SC Olimpiq Media SRL PBL 25597 27.05.2021 124.69 lei 
publicare anunț privind anularea licitațiilor publice din data 
de 31.05.2021 aferente imobilului din Arad și a imobilului 

din Timișoara în ziarul Național din data de 27.05.2021 

11 SC Olimpiq Media SRL PBL 25766 04.06.2021 58.48 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe în ziarul Național din data de 04.06.2021 

12 SC Olimpiq Media SRL PBL 25800 07.06.2021 60.95 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 04.06.2021 

13 SC Olimpiq Media SRL PBL 25830 08.06.2021 47.03 lei 
publicare anunț privind selecție de oferte de servicii 

transport, pază, depozitare Național din data de 08.06.2021 

14 SC Olimpiq Media SRL PBL 26126 24.06.2021 163.67 lei 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a 

imobilului din Timișoara în ziarul Național din data de 
24.06.2021 

15 SC Olimpiq Media SRL PBL 26189 28.06.2021 41.15 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 28.06.2021 

16 SC Olimpiq Media SRL PBL 26600 21.07.2021 166.15 

publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a 

imobilului din Timișoara în ziarul Național din data de 
21.07.2021 

17 SC Olimpiq Media SRL PBL 26986 17.08.2021 164.29 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

imobilului din Arad și a imobilului din Timișoara în ziarul 
Național din data de 17.08.2021 

18 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008761 01.10.2021 8.20 lei Comunicare somație către administratorul statutar Spînu I. 

19 
Rompetrol Downstream 

SRL 227 08.10.2021 370,02 lei 
cheltuieli combustibil pentru prezentare clienti bunurile  

mobile expuse spre valorificare 
20 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009083 12.10.2021 8.20 lei Comunicare somație către administratorul statutar Spînu I. 

21 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0309497 14.10.2021 20,00 
Furnizare informații debitor  

22 OMV Petrom Marketing 
SRL 0893-00048 29.10.2021 535,00 lei 

cheltuieli combustibil deplasare în vederea încheieirii 
contractului de vânzare-cumpărare și predării bunului imobil 

către adjudecatar 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
2.684,55 

lei 

Cu disponibilitățile bănești din contul unic de insolvență al debitorului, au fost achitate următoarele cheltuieli de 
procedură: 
- 427,61 lei – cheltuieli publicare anunțuri de licitații publice în ziar (conform facturilor fiscale seria PBL 
27294/07.09.2021; PBL 27441/15.09.2021; PBL 27523/20.09.2021; PBL 27697/29.09.2021; PBL 27804/04.10.2021 
emise de Olimpiq Media SRL), achitate conform OP nr. 4/20.10.2021; 
- 88.080,00 lei – TVA aferentă lunii mai 2021 și septembrie 2021, achitată conform OP nr. 5/26.10.2021. 
7. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL datorat petru perioada 03.12.2020 – 03.11.2021 este în 
valoare totală de 2.618,00 lei inclusiv TVA, calculat astfel: 200 lei + TVA * 11 luni, neachitat până la data prezentului 
raport de activitate. 
Prin Încheierea civilă nr. 950 din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
4751/30/2021, judecătorul-sindic a admis cererea de completare a Sentinței nr. 1081/03.12.2020 pronunțată de de 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2021, formulată de către MBS Insolv Consult SPRL, în 
sensul că a stabilit că lichidatorului judiciar MBS Insolv Consult SPRL i se cuvine onorariul în sumă de 2.350 lei + 
TVA. 
Conform facturii fiscale seria M.B.S. TM nr. 0414/01.11.2021 emisă de MBS Insolv Consult SPRL, onorariul 
lichidatorului judiciar provizoriu este în valoare totală de 2.796,50 lei (inclusiv TVA). 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe, a stocurilor și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar 
prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


