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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 4958 Din data de 24.11.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1039/30/2021; 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: Bea Jewels Exim SRL, cod de identificare fiscală: RO 17779852; Sediul social: Timișoara, str. Banatul, 
nr. 59, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2299/2005. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Bea Jewels Exim SRL nr. 
4811/16.11.2021 publicat în BPI nr. 19545/17.11.2021. 
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 Bea Jewels Exim SRL, numit 
prin Sentința civilă nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 1039/30/2021/a2, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura simplificată de insolvenţă conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Bea Jewels Exim SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 

procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Bea Jewels Exim SRL 

Număr dosar 1039/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bea Jewels Exim SRL 
1. Referitor la desemnarea lichidatorului judiciar 
Prin Sentința civilă nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 1039/30/2021/a2, judecătorul-sindic a dispus: „Admite contestația precizată formulată de contestatoarea - creditoare 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș în contradictoriu cu intimatul S.C.P. Insolvein S.P.R.L., [...] - în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Bea Jewels Exim SRL [...]. Dispune anularea punctului 2 și 3 al 
Procesului - verbal al ședinței adunării creditorilor din 11.06.2021, publicată în B.P.I. nr. 10557/14.06.2021, în ceea ce 
privește confirmarea lichidatorului judiciar numit provizoriu și a onorariului acestuia. Dispune desemnarea în cauză a 
lichidatorului 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, 
cu onorariu lunar în cuantum de 250 lei și onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv T.V.A”. 
Menționăm faptul că, împotriva Sentinței civile nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021/a2, a fost formulat apel de către fostul lichidator judiciar provizoriu 
Isolvein SPRL. 
Astfel,  a fost constituit dosarul nr. 1039/30/2021/a2 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având 
primul termen de judecată stabilit în data de 08.12.2021. 
2. Referitor la situația financiară a debitorului și bunurile existente în patrimoniu 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, Adresa nr. 4817/16.11.2021 
transmisă prin e-mail, prin care a solicitat următoarele: „să ne indicați data și locul în vederea predării, respectiv 
preluării de către subscrisa a gestiunii bunurilor debitorului Bea Jewels Exim SRL. De asemenea, prin prezenta, vă 
solicităm respectuos să ne comunicați toate documentele aflate la dispoziția dvs. privind debitorul Bea Jewels Exim 
SRL”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL nu a răspuns 
solicitărilor subscrisei, nu a predat gestiunea bunurilor debitorului Bea Jewels Exim SRL, respectiv nu a comunicat 
documentele financiar-contabile ale debitorului aflate la dispoziția acestuia. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 848230/15.11.2021, administratorul statutar al societății Bea Jewels Exim 
SRL este dna Soter E. D., cu puteri depline. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 4639/09.11.2021 către administratorul dna Soter E. D., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39862522502, prin care a solicitat: „Vă 
solicităm Să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Bea 
Jewels Exim SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 DIN Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile 
obligatorii ale debitorului Bea Jewels Exim SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
existente în averea debitorului Bea Jewels Exim SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi 
susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale”.  De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 
4818/16.11.2021 către administratorul dna Soter E. D., prin e-mail, prin care a solicitat următoarele: 
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„prin care vă solicităm să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele documente financiar-contabile ale 
debitorului Bea Jewels Exim SRL: 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019-decembrie 2019; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2021-martie 2021; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019-decembrie 2019; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2021-martie 2021; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
- Fișa imobilizărilor la data de 31.03.2021; 
- Fișa contului 4111 Clienți la data de 31.03.2021 și Balanța contului 4111; 
- Fișa contului 4551 Sume datorate asociaților pentru perioada ianuarie 2019-martie 2021; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2021-martie 2021 
- Fișa contului 471 Cheltuiei înregistrate în avans aferentă perioadei ianuarie 2020-martie 2021; 
- Fișa contului 461 Debitor diverși aferentă perioadei ianuarie 2020-martie 2021; 
- Fișa contului 371 Mărfuri aferentă perioadei ianuarie 2020-martie 2021”.  
În data de 18.11.2021, administratorul statutar Soter E. D. a comunicat lichidatorului judiciar documentele financiar-
contabile solicitate. 
Lichidatorul judiciar va proceda la analiza detaliată a acestora, în vederea verificării incidenței disp. art. 169 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm faptul că, debitorul Bea Jewels Exim SRL deține următoarele bunuri: 
- mobilier vitrină magazin – 30.734,77 lei; 
- stocuri de mărfuri – 119.083,00 lei – predate de către administratorul statutar lichidatorului judiciar provizoriu 
Insolvein SPRL. Până în prezent, practicianul în insolvență Insolvein SPRL nu a răspuns solicitărilor subscrisei privind 
predarea gestiunii bunurilor debitorului. 
- În vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei Bea Jewels 
Exim SRL, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 4723/11.11.2021 către următoarele bănci: First 
Bank România, Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania 
SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa 
Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank 
(România) SA; Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; 
UniCredit Bank SA; Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către 
subscrisa dacă debitorul Bea Jewels Exim SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi 
bancare, respectiv comunicarea datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Bea Jewels 
Exim SRL de la data deschiderii contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de 
încasări și plăți, respectiv persoanele care dețin dreptul de semnătură.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul Bea 
Jewels Exim SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania SA; Banca Comercială Română 
SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Intesa Sanpaolo Romania SA; Patria Bank SA. 
Conform Adresei nr. E67164/ 15.11.2021 emisă de Libra Internet Bank SA, debitorul deține contul bancar - 
RO83BREL0002003086200100 având soldul de 4.565,00 lei. Lichidatorul judiciar a procedat la depunerea 
specimenului de semnătură pentru acest cont, în vederea constituirii contului unic de insolvență. 
- Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 4620/08.11.2021 către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin 
care a solicitat acesteia să comunice dacă societatea Bea Jewels Exim SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 
(2018 – 2021) în evidențele fiscale ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu bunuri impozabile.  
Conform Adresei nr. IF2021-045916/11.11.2021 emisă de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, debitorul nu 
figurează cu bunuri impozabile și nici obligații fiscale în evidențele DFMT. 
- Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 4622/08.11.2021 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 Bea Jewels Exim SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-
Regim Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. 
- Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 4621/08.11.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, 
prin care a solicitat acesteia să comunice dacă societatea Bea Jewels Exim SRL figurează în prezent sau a figurat în 
perioada (2018 – 2021) în evidențele O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au comunicat un răspuns la 
solicitările lichidatorului judiciar. 
3. Referitor la dosarul nr. 1039/30/2021/a1 
Creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a formulat contestație împotriva Tabelului 
preliminar al creanțelor întocmit împotriva averii debitorului Bea Jewels Exim SRL nr. 118/08.06.2021 publicat în BPI 
nr. 10302/10.06.2021 privind înscrierea creanței subordonate a numitei Soter E. D.. 
Prin Sentința civilă nr. 1114/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 1039/30/2021/a1, s-a dispus: „Admite contestaţia [formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș]. 
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Modifică tabelul preliminar publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10302/10.06.2021 de către 
administratorul judiciar Insolvent S.P.R.L., în sensul înlăturării creanţei creditoarei Soter E.”. 
Având în vedere disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 1114/2021 din 
data de 11.11.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021/a1, lichidatorul 
judiciar a Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Bea Jewels Exim SRL nr. 
4811/16.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19545/17.11.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Tabel-definitiv-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Bea-Jewels-Exim-SRL.pdf.  
4. Referitor la sumele avansate de lichdiatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 8,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010034 11.11.2021 8.20 lei 

comunicare somație către administratorul statutar Soter E. 
D. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
8,20 lei 

 
5. Referitor la onorariu lichidatorului judiciar 
Conform Sentinței civile nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1039/30/2021/a2, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariu lunar în 
cuantum de 250 lei și onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 21.10.2021-21.11.2021 este în valoare de 
297,50 lei. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului Bea Jewels Exim SRL, identificarea și inventarierea bunurilor din 
averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


