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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr.: 4785 Din data de 15.11.2021 

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. 75 alin. (3) și art. 106 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de analiză a cererii de plată 
formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș nr. TMG DEX 49808/31.08.2021, în anexă, în număr 
de 2 (două) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de analiză a cererii de plată formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș  

nr. TMG DEX 49808/31.08.2021 
Număr dosar 4837/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 75 alin. (3) și art. 106 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bet Pallet SRL 
Prin Rezoluția din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4837/30/2020, 
publicată în BPI nr. 19049 din data de 10.11.2021, judecătorul-sindic a luat 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 
dispus conceptarea acestuia. 
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  
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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; 
- 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.” 
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. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


