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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 4839 Din data de 18.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4837/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Mircea 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Bet Pallet SRL, cod de identificare fiscală: RO 21030110; Sediul social: sat Șag, DE 428/2, comuna Șag, 
jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/542/2007. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului Bet Pallet SRL, conform 
Rezoluției din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4837/30/2020, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul Bet Pallet SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Bet Pallet SRL 
Număr dosar 4837/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bet Pallet SRL 
1. Referitor la confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Conform Deciziei nr. 18/13.10.2021 emisă de creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, 
publicată în BPI nr. 17289/14.10.2021: 
„Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, cu sediul social în Timișoara, str. Gh.Lazăr, nr.9B, jud.Timiș, în 
temeiul art. 57 alin. 3 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, cu completările ulterioare comunică: Decizia 
creditorului bugetar majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, în calitate de creditoare majoritară 
deținând peste 50% din valoarea creanțelor înscrise în Tabelul creanțelor împotriva debitoarei SC Bet Pallet S.R.L, în 
dosar 4837/30/2020 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, în temeiul art.57, alin.3 din Legea 85/2014 privind procedura 
insolvenței. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș decide desemnarea în calitate de lichidator judiciar a Consultant 
Insolvență SPRL CIF 31215824, pentru un onorariu lunar de 300 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,5 % 
din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA”. 
Prin Rezoluția din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4837/30/2020, 
judecătorul-sindic a dispus: „Ia act de decizia nr. 18/13.10.2021 a creditorului majoritar Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Timiș de numire în calitate de administrator judiciar a S.C.P. consultant insolvență S.P.R.L., cu 
sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei nr. 8, ap. mansardă, județul Timiș, înregistrat la U.N.P.I.R. în Registrul 
Formelor de Organizare II sub nr. 0649, având C.U.I. RO 31215824 și dispune conceptarea acestuia. 
Dispune plata cheltuielilor de procedură, în cuantum de 169,20 lei administratorului judiciar Global Money Recovery 
S.P.R.L., conform art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 și se va trimite adresă către UNPIR în acest sens”. 
Menționăm faptul că, Rezoluția din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 4837/30/2020, a fost comunicată subscrisei prin publicare în BPI nr. 19049 din data de 10.11.2021. 
2. Referitor la dosarul nr. 4837/30/2020/a1 
Societatea debitoare Bet Pallet SRL prin administrator Todor I. prin reprezentant convențional Cabinet de Avocat 
Marișescu R. a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 572/2021 pronunțată în data de 20.05.2021 de către 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4837/30/2020. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4837/30/2020/a1 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
următorul termen de judecată stabilit în data de 08.12.2021. 
Menționăm faptul că, prin Încheierea de ședință din data de 27.10.2021 s-a dispus: „Apreciind întemeiată cererea de 
amânare a judecării cauzei formulată de reprezentantul apelantei debitoare SC Bet Pallet SRL, pentru a vedea dacă 
renunță la judecata cauzei și intimata creditoare SC Grialex Group SRL, o va încuviința. Va proroga cererea de 
conceptare în cauză a societății Forest Stancu Roșu SRL în calitate de intimată, pentru termenul de judecată 
următor.[…] Încuviințează cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul apelantei debitoare SC Bet Pallet 
SRL. Prorogă cererea de conceptare în cauză a societății Forest Stancu Roșu SRL în calitate de intimată, pentru 
termenul de judecată următor. Amână judecarea cauzei la data de 08.12.2021, ora 12.00, pentru când apelanta debitoare 
are termen în cunoștință, iar restul părților se citează prin Buletinul Procedurilor de Insolvență”. 
3. Referitor la identificarea evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului 
Administratorul judiciar a solicitat către fostul administrator judiciar provizoriu Global Money Recovery SPRL 
comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor documentelor privind debitorul Bet Pallet SRL – în insolvență: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
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• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul 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 administratorul judiciar efectuate de către debitorul Bet Pallet SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Bet Pallet SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Bet Pallet SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar provizoriu Global Money Recovery 
SPRL nu a predat gestiunea debitorului administratorului judiciar confirmat, respectiv nu a comunicat actele de 
procedură solicitate. 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 4707/11.11.2021 către Primăria Comunei Șag, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Bet Pallet SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Șag 
cu bunuri impozabile.  
Conform Adresei nr. R 4844/09.06.2021 emisă de Primăria Comunei Șag (identificată la dosarul cauzei), debitorul Bet 
Pallet SRL deține un autoturism marca Mercedes Vito, având număr de identificare VSA63819413407917, din data de 
23.07.2019. 
- a comunicat adresa nr. 4708/11.11.2021 către Primăria Comunei Dumbrăvița, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Bet Pallet SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Comunei Dumbrăvița cu bunuri impozabile.  
- a comunicat adresa nr. 4724/11.11.2021 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 Bet Pallet SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au comunicat un răspuns la 
solicitările administratorului judiciar. 
- a comunicat adresa nr. 4725/11.11.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Bet Pallet SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile.  
Conform Certificatului nr. 288409/16.11.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara, nu au 
fost identificate înregistrări referitoare la bunurile imobile care ar putea fi deținute de Bet Pallet SRL.  
Administratorul judiciar nu a identificat la dosarul cauzei procesul-verbal de inventariere a bunurilor din averea 
debitorului Bet Pallet SRL întocmit de către fostul administrator judiciar provizoriu. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 871/15.III.2007 – Încheierea nr. 
1635/8.02.2007, administratorul societății Bet Pallet SRL este dl. Todor I., data numirii: 17.01.2007, cu durata 
mandatului nelimitată, având puteri conform actului constitutiv. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Todor I. Notificarea nr. 
4726/12.11.2021, transmisă la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39860825165, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• 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 cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. […] Astfel, prin prezenta vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Bet 
Pallet SRL Prin administratorul special fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de 
drept. Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Bet Pallet SRL, aveți 
obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și 
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documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de 
către administratorul special. Vă solicităm să prezentați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate 
bunurile aflate în averea debitorului Bet Pallet SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea 
nr. 85/2014. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Bet Pallet SRL prevăzută de art. 151 și urm. din 
Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 19.11.2021, la ora 14:00. De asemenea, vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile obligatorii ale debitorului 
Bet Pallet SRL”. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul Todor I. nu a comunicat administratorului 
judiciar documentele financiar-contabile ale debitorului, respectiv nu a prezentat bunurile din averea debitorului în 
vederea inventarierii acestora. 
4. Referitor la precizarea Cererii de completare a creanței și cerere de plată nr. TMG DEX 49808/31.08.2021 formulată 
de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș 
Prin Rezoluția din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4837/30/2020, 
judecătorul-sindic a dispus: „[…] Totodată, dispune citarea administratorului judiciar cu duplicat al precizării cererii de 
completare a creanței și a cererii de plată formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice TIMIȘ, cu 
mențiunea să o analizeze și să se pronunțe asupra acesteia, rezultatul urmând a fi înscris într-un raport de activitate pe 
care îl va depune la dosarul cauzei și publica în Buletinul Procedurilor de Insolvență, dovada de publicare urmând a o 
depune la dosarul cauzei”. 
Administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL i-a fost comunicată prin poștă în data de 10.11.2021, Precizare a 
Cererii de completare a creanței și cerere de plată nr. TMG DEX 49808/31.08.2021 formulată de Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Timiș, înregistrată la dosarul cauzei în data de 01.09.2021, prin care aceasta a solicitat: 
„În acest dosar instituția noastra a inscris initial o creanța bugetara in suma de 661698 lei. 
Prin Decizia de Impunere F-AR 275/06.08.2021 emisa de AIF din cadrul AJFP Arad s-au constatat sume suplimentare 
reprezentând TVA in cuantum de 1.278.933 lei, înscrise la masa credala. 
Potrivit dispozițiilor Codului de procedura fiscala la aceste sume stabilite de inspecția fiscala au fost calculate accesorii 
pana la data deschiderii procedurii in cuantum de 1.436.819 LEI (compusa din accesorii TVA 287365 si penalitati 
nedeclarare 1149454 lei, sume ce se adauga celor initial inscrise in cuantum de 661698 lei). 
Astfel, totalul obligațiilor pentru care solicitam înscrierea la masa credala este in cuantum de 3.377.450 lei (compus din 
suma initial inscrisa in cuantum de 661698 lei, 1278933 lei stabilite de inspecția fiscala si 1436819 lei accesorii aferente 
inspecției fiscale) 
Totodată potrivit adresei serviciului de specialitate al AJFP Timiș debitoarea a depus declarații fiscale pentru suma de 
61993 lei pentru care formulam cerere de plata si solicitam achitarea conform prevederilor art. 102 alin. 6, art. 75, 160 
si 161 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.” 
■ Cu privire la Precizare a Cererii de completare a creanței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Timiș, menționăm următoarele: 
Conform Tabelului preliminar rectificat de creanțe al debitorului Bet Pallet SRL nr. 2765/02.09.2021 întocmit de către 
fostul administrator judiciar, publicat în BPI nr. 14486/03.09.2021, creditorul Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș este înscrisă cu o creanță în valoare totală de 3.377.450 lei, reprezentând: 
- 661.698,00 lei – creanță înscrisă cu rangul de preferință prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. (3) din Legea nr. 85/2014; 
- 2.715.752,00 lei – creanță înscrisă cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014. 
■ Cu privire la Cererea de plată formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș nr. TMG DEX 
49808/31.08.2021  
Administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL i-a fost comunicată prin poștă în data de 10.11.2021, Precizare a 
Cererii de completare a creanței și cerere de plată nr. TMG DEX 49808/31.08.2021 formulată de Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Timiș, înregistrată la dosarul cauzei în data de 01.09.2021, prin care aceasta a solicitat: 
„[…] Totodată potrivit adresei serviciului de specialitate al AJFP Timiș debitoarea a depus declarații fiscale pentru 
suma de 61993 lei pentru care formulam cerere de plata si solicitam achitarea conform prevederilor art. 102 alin. 6, art. 
75, 160 si 161 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.” 
1. Analiza cererii de plată  
Administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor anexate și a constatat faptul că debitele 
solicitate debitorului Bet Pallet SRL – în insolvență, sunt debite curente, născute în perioada ulterioară deschiderii 
procedurii simplificate de insolvență. 
Conform disp. art. 343 din Legea nr. 207/2015 - Scutirea organelor fiscale de plata taxelor. Organele fiscale sunt scutite 
de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea 
administrării creanţelor fiscale, cu excepţia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal. 
Obligațiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, născute în cursul procedurii generale de insolvență, 
sunt constituite din: 
- Impozitul pe veniturile din salarii - 6.599 lei; 
- Impozitul pe dividende persoane fizice – 11.189 lei; 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 5.729 lei; 
- Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați – 26.200 lei; 
- Contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați – 10.322 lei; 
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- Contribuția asiguratorie pentru muncă – 2.323 lei. 
2. Măsura administratorului judiciar 
Administratorul judiciar va admite Cererea de plată nr. TMG DEX 49808/31.08.2021 formulată de Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Timiș, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat achitarea 
obligațiilor fiscale în cuantum de 61.993 lei, respectiv în conformitate cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, 
fară a fi nevoie de înscrierea la masa credală, creanța urmând a fi achitată în momentul în care debitorul va dispune de 
fondurile necesare. 
Conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 „Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada 
de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform  documentelor din care rezultă, nefiind 
necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute după data 
deschiderii procedurii de faliment.” 
Măsura administratorului judiciar a fost prezentată în cadrul Raportului de analiză a cererii de plată formulată de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș nr. TMG DEX 49808/31.08.2021 depus la dosarul cauzei, publicat 
în BPI nr. 19442/16.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Raport-de-analiza-cerere-de-plata-formulata-de-AJFP-Timis.pdf.  
Prezenta măsură a administratorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în BPI a 
raportului de analiză a cererii de plată formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș nr. TMG DEX 
49808/31.08.2021. 
5. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 572/2021 pronunțată în data de 20.05.2021 de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 4837/30/2020, judecătorul-sindic a dispus: „Fixează termen pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 
13.08.2021”. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL nu a identificat la dosarul cauzei, respectiv nu a identificat ca fiind 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență Tabelul definitiv de creanțe al debitorului întocmit de către fostul 
administrator judiciar provizoriu. 
În temeiul disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Bet Pallet SRL, nr. 4787/15.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 19437/16.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-Bet-Pallet-SRL.pdf.  
6. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) și art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere următoarele: 
• Debitorul Bet Pallet SRL prin administratorul statutar dl. Todor I. nu și-a declarat intenția de reorganizare potrivit art. 
67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014. 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul nu a  propus un plan de reorganizare în termen de 
30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe. 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăție 
nu a propus un plan de reorganizare a activității debitorului Bet Pallet SRL. 
• Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea Bet Pallet SRL nu are o structură economico – 
financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
• Debitorul prin administratorul statutar dl. Todor I. nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale aferente 
anului 2020, 
• Actele constitutive și evidența contabilă nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar. 
solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Bet Pallet 
SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014. 
7. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 8,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010154 16.11.2021 8.20 lei comunicare notificare către fostul administrator 

statutar 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
8,20 lei 

8. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Deciziei nr. 18/13.10.2021 emisă de creditorul majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, 
publicată în BPI nr. 17289/14.10.2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un 
onorariu lunar de 300 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,5 % din sumele distribuite creditorilor, exclusiv 
TVA. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 21.10.2021-21.11.2021 este în valoare totală de 357,00 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat. 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment în procedura generală a 
debitorului Bet Pallet SRL în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui 
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nou termen în identificării bunurilor din averea debitorului, întocmirii suplimentului la raportulu prevăzut de art. 97 din 
Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


