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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 
Nr. 4344 Data emiterii: 27.10.2021 

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: 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. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Adivasdo Prod Impex SRL nr. 
612/20.02.2020 publicat în BPI nr.  3639/21.02.2020. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului 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. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul final și 
situațiile financiare finale privind debitorul Adivasdo Prod Impex SRL, astfel întocmite, în anexă, în număr de 11 
(unsprezece) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport final și situații financiare finale 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. 167 alin. (1) și art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
1. Referitor la disp. art. 72 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 312/JS din 28.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 2038/115/2019 de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului Adivasdo Prod Impex SRL, cu sediul social în Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, 
jud. Caraș-Severin, având CUI 17677305, înregistrată la ORC sub nr. J11/570/2005, respectiv s-a dispus numirea în 
calitate de lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL.  
Lichidatorul judiciar, a respectat disp. art. 99 și art. 100 din Legea nr. 85/2014 şi a comunicat notificarea privind 
deschiderea procedurii simplificate de insolvență către debitor, administratorii statutari (având calitatea și de asociați) și 
creditori. 
2. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi 
împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-
ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-
2014-privind-debitorul-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf. 
Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat BPI nr. 330/08.01.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la 
link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2019/12/Anunt-privind-depunerea-raportului-intocmit-in-
temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf.  
3. Referitor la disp. art. 64 lit. f), art. 105 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de analiză a creanţelor formulate împotriva averii debitorului 
SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 259/22.01.2020, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 1523/23.01.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-de-analiza-a-creantelor-formulate-impotriva-averii-debitorului-SC-
Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf.  
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 261/22.01.2020 
a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1530/23.01.2020 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf. 
4. Referitor la disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014 
Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, împotriva tabelului preliminar de creanțe nu s-au formulat contestații. În 
conformitate cu dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei 
Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020, 
tabelul fiind publicat în BPI nr.  3639/21.02.2020 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/02/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-
debitorului-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf. 
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5. Referitor la disp. art. 47 și art 48 din Legea nr. 85/2014  
Conform Procesului–verbal nr. 372/03.02.2020 depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 2291/04.02.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 03.02.2020 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 261/22.01.2020 publicat în BPI nr. 1530/23.01.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de situația financiară a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 261/22.01.2020 publicat în BPI nr. 1530/23.01.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2038/115/2019. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 261/22.01.2020 publicat în BPI nr. 1530/23.01.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei pentru întreaga 
procedură simplificată de insolvență a debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, în cazul onorariului fix și un onorariu 
de succes în cuantum de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA și vânzarea bunurilor, conform 
prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1443/29.05.2019 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. 
6. Referitor la dosarul nr. 2038/115/2019/a3 
Prin Decizia civilă 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, a fost admis apelul declarat de apelantul Consultant Insolvenţă SPRL, în contradictoriu 
cu intimaţii DGRFP Timişoara, prin AJFP Caraş-Severin şi Societatea Adivasdo Prod Impex SRL, prin Licev Grup 
SPRL, împotriva sentinţei civile nr. 146 din data de 17 septembrie 2020, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în 
dosarul nr. 2038/115/2019/a3, având ca obiect contestaţie împotriva hotărârii creditorului unic. Schimbă în tot sentinţa 
atacată în sensul că respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a practicianului de insolvenţă Consultant Insolvenţă 
SPRL din calitatea de administrator judiciar al debitoarei Adivasdo Prod. SRL, formulată de creditorul unic DGRFP 
Timişoara prin AJFP Caraş-Severin.  
7. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
În data de 11.02.2020, lichidatorul judiciar s-a deplasat la sediul social al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din 
Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin, în vederea inventarierii bunurilor din averea debitorului, 
fiind întocmit procesului-verbal de inventariere nr. 458/11.02.2020. 
Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 459/11.02.2020, dl. Gheorghițanu A. în calitate de administrator 
social al debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL a predat lichidatorului judiciar bunurile identificate în averea 
debitorului, anterior menționate. Menționăm că, în vederea asigurării securității, bunurile mobile din averea debitorului 
au fost transportate de către lichidatorul judiciar la depozitul subscrisei situat în Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți. 
Conform adresei nr. 8631/17.12.2019 emisă de Primăria Orașului Moldova Nouă, societatea Adivasdo Prod Impex SRL 
nu figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu bunuril mobile și/sau imobile. Conform Certificatului privind 
identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului nr. 
62798/13.12.2019 emis de O.C.P.I Caraș-Severin, debitorul nu figurează cu bunuri în evidențele Biroului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Reșița. Conform adresei nr. 33674/30.12.2019 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Caraș-Severin, debitorul 
SC Adivasdo Prod Impex SRL nu a fost identificată în Registrul Național de Evidența Permiselor de Conducere și a 
Vehiculelor Înmatriculate ca deținătoare de vehicule înmatriculate.  
8. Referitor la disp. art. 154 și art. 155 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru 
ANEVAR, în vederea evaluării bunurilor și expunerii pe piață, publicând un anunț în ziarul Național din data de 
19.02.2020. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex 
SRL în data de 04.05.2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL. 
(2). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, conform ofertelor anexate.” 
Conform Procesului–verbal nr. 1321/04.05.2020, depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6920/04.05.2020, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 04.05.2020, ora 10:00, a 
hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
3639/21.02.2020, (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct 
de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de rezultatul inventarierii bunurilor din averea debitorului SC 
Adivasdo Prod Impex SRL. 
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2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
3639/21.02.2020, (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct 
de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a numit expertul evaluator membru titular ANEVAR Cojocaru M. în 
vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, cu onorariul de 950 
de lei, în care sunt incluse taxele, impozitele și contribuțiile, costul cu deplasarea. 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare a 
bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar din averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 
85/11.06.2020 întocmit de MLM Consulting SRL - membru corporativ ANEVAR prin evaluator autorizat Cojocaru M., 
iar anunțul privind depunerea raportului de evaluare la dosarul cauzei și un extras cuprinzând o sinteză a acestuia a fost 
publicat în BPI nr. 9390/11.06.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/06/Anunt-privind-Raport-de-evaluare-a-bunurilor-mobile-din-averea-SC-
Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De îndată ce a fost soluționat dosarul nr. 2038/115/2019/a3, lichidatorul judiciar a revenit la convocările adunării 
creditorilor anterior efectuate și, în conformitate cu disp. art. 154 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL în data de de 
24.12.2020, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar din averea debitorului 
SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 85/11.06.2020 întocmit de MLM Consulting SRL - membru corporativ ANEVAR 
prin evaluator autorizat Cojocaru M.. 
(2). Aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile – mijloace fixe și obiecte de 
inventar din averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, propus de către lichidatorul judiciar.” 
Conform Procesului-verbal nr. 4416/24.12.2020, publicat în BPI nr. 21959/24.12.2020Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 24.12.2020, ora 09:00, a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de raportul de evaluare a bunurilor mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar din averea debitorului SC Adivasdo 
Prod Impex SRL nr. 85/11.06.2020 întocmit de MLM Consulting SRL - membru corporativ ANEVAR prin evaluator 
autorizat Cojocaru M.. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar din 
averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, propus de către lichidatorul judiciar. 
9. Referitor la valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 24.12.2020 consemnată în cadrul procesului-
verbal nr. 4416/24.12.2020 publicat în BPI nr. 21959/24.12.2020, lichidatorul judiciar a procedat organizarea ședințelor 
de licitații publice conform regulamentului de vânzare aprobat: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 100% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; www.imediat.ro; 

www.olx.ro; 

• la avizierul  
Primăriei 
orașului 
Moldova 

Nouă 

• în ziarul 
Național din 

data de 
30.12.2020; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în 

Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş.  

  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-verbal 
de predare-
primire nr. 

1 04.01.2021 100% 5/04.01.2021 - 0 4 la 100% - - 

2 11.01.2021 
100% 

92/11.01.2021 - 0 3 la 100% - - 

3 18.01.2021 
100% 

178/18.01.2021 - 0 2 la 100% - - 

4 25.01.2021 
100% 

284/25.01.2021 - 0 1 la 100% - - 

5 01.02.2021 
100% 361/01.02.2021 - 0 0 la 100% - - 

Având în vedere faptul că, bunurile mobile nu au fost valorificate la prețul de pornire reprezentând 100% din valoarea 
de piață stabilită prin raport de evaluare întocmit în cauză, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor 
publice în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 90% din 
valoarea de piață: 
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Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 90% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, www.okazii.ro; 
www.imediat.ro; www.olx.ro; 

• la avizierul  
Primăriei 
orașului 
Moldova 

Nouă 

• în ziarul 
Național din 

data de 
09.02.2021; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Daliei, nr. 

8, mansardă, jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din 
prețul de pornire 

stabilit prin 
raportul de 
evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 15.02.2021 90% 519/15.02.2021 - 0 4 la 90% - - 

2 22.02.2021 
90% 

624/22.02.2021 - 0 3 la 90% - - 

3 01.03.2021 
90% 

689/01.03.2021 - 0 2 la 90% - - 

4 08.03.2021 
90% 

770/08.03.2021 - 0 1 la 90% - - 

5 15.03.2021 
90% 828/15.03.2021 - 0 0 la 90% - - 

Având în vedere faptul că, bunurile mobile nu au fost valorificate la prețul de pornire reprezentând 100% din valoarea 
de piață stabilită prin raport de evaluare întocmit în cauză, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor 
publice în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 80% din 
valoarea de piață: 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 80% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, www.okazii.ro; 
www.imediat.ro;  

• la avizierul  
Primăriei 
orașului 
Moldova 

Nouă 

• în ziarul 
Național din 

data de 
24.03.2021; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

regulament 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 31.03.2021 80% 1050/31.03.2021 - 0 4 la 80% - - 

2 07.04.2021 
80% 

1134/07.04.2021 - 0 3 la 80% - - 

3 14.04.2021 
80% 

1236/14.04.2021 - 0 2 la 80% - - 

4 21.04.2021 
80% 

1352/21.04.2021 
- 0 1 la 80% - - 

5 28.04.2021 
80% 

1425/28.04.2021 
- 0 0 la 80% - - 

Conform Procesului-verbal nr. 1534/07.05.2021, depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8093/10.05.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 07.05.2021, ora 09:00, a 
hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL la prețul de 100% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL la prețul de 90% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL la prețul de 80% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
4. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu a 
aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex 
SRL la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice, 
respectiv a solicitat organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului 
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Adivasdo Prod Impex SRL pornind de la prețul de 75% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din 
averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 75% din valoarea de piață:  (dovezi aferente depuse la dosarul 
cauzei) 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 75% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, www.okazii.ro; 
www.imediat.ro;  

• trimisă spre 
afișare la 
avizierul  
Primăriei 
orașului 
Moldova 

Nouă 

• în ziarul 
Național din 

data de 
11.05.2021; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 17.05.2021 75% 1674/17.05.2021  - 0 4 la 75% - - 

2 24.05.2021 
75% 

1799/24.05.2021  - 0 3 la 75% - - 

3 31.05.2021 
75% 

1868/31.05.2021  - 0 2 la 75% - - 

4 07.06.2021 
75% 

1948/07.06.2021 - 0 1 la 75% - - 

5 14.06.2021 
75% 

2083/14.06.2021 - 0 0 la 75% - - 

Conform Procesului-verbal nr. 2199/22.06.2021, depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 11070/23.06.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 22.06.2021, ora 11:00, a 
hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL la prețul de 75% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor nu a 
aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex 
SRL la prețul de 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice, 
respectiv a solicitat organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului 
Adivasdo Prod Impex SRL pornind de la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din 
averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 70% din valoarea de piață: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile la prețul de 70% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, www.okazii.ro; 
www.imediat.ro;  

• afișată la 
avizierul  
Primăriei 
orașului 
Moldova 

Nouă 

• în ziarul 
Național din 

data de 
24.06.2021; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesului-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 01.07.2021 70% 2330/01.07.2021  - 0 4 la 70% - - 

2 08.07.2021 70% 2439/08.07.2021 - 0 3 la 70% - - 

3 15.07.2021 70% 2542/15.07.2021 - 0 2 la 70% - - 

4 22.07.2021 70% 2663/22.07.2021 - 0 1 la 70% - - 

5 29.07.2021 70% 2712/29.07.2021 - 0 0 la 70% - - 

Conform Procesului-verbal nr. 2960/16.08.2021, depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 13879/20.08.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 16.08.2021, ora 11:00, a 
hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
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de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat 
act de situația licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL la prețul de 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex 
SRL la prețul de 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice, iar 
în ipoteza în care aceste bunuri nu vor fi valorificate la acest preț, aprobarea continuării expunerii pe piață și 
valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 50% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice. În situația în care bunurile mobile proprietatea 
societății debitoare nu sunt valorificate în condițiile anterior menționate, urmează a se convoca adunarea creditorilor 
pentru a se pune în discuție modalitatea de valorificare a acestora. 
Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din 
averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 60% din valoarea de piață: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Situatia licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor mobile  
la prețul de 60% din valoarea de piață 

  
Publicația de 
vânzare a fost 

afișată: 

• pe site-ul 
lichidatorului 

judiciar, 
www.consultant-

insolventa.ro; 

• pe site-urile de publicitate: 
www.anunturipublicitare.ro, 

www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, www.okazii.ro; 
www.imediat.ro;  

• trimisă spre 
afișare la 
avizierul  
Primăriei 
orașului 
Moldova 

Nouă 

• în ziarul 
Național din 

data de 
07.09.2021; 

• la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar 

situat în Timişoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş.  
  

Data licitatiei 
conform 

publicatiei de 
vânzare 

Valoarea din prețul 
de pornire stabilit 
prin raportul de 

evaluare 

Procesul-verbal de 
licitație nr. 

Partici 
panți 

Valoare 
bunuri 

ajudecate 
inclusiv TVA 

Licitatii 
rămase de 
organizat 
conform 

aprobare AGC 

Act de 
adjudecare 

nr. 

Proces-
verbal de 
predare-

primire nr. 

1 
13.09.2021 
ora 16:00 

60% 
3414/13.09.2021 

- 0 4 la 60% - - 

2 
20.09.2021 
ora 16:00 

60% 
3601/20.09.2021 

- 0 3 la 70% - - 

La biroul lichidatorului judiciar a fost înregistrată oferta de achiziție directă a bunurilor mobile din averea debitorului 
Adivasdo Prod Impex SRL, formulată de persoana fizică Bule B. A., la prețul total oferit de 3.500 lei inclusiv TVA.  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex 
SRL pentru data de 17.09.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea ofertei de achiziție directă a bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL, 
formulată de persoana fizică Bule B. A., la prețul total oferit de 3.500 lei inclusiv TVA. 
(2). În ipoteza aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea pasului de supraofertare de 10% din oferta de 
achiziție directă formulată de persoana fizică Bule B. A., la prețul total oferit de 3.500 lei inclusiv TVA”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 17.09.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 24.09.2021, la ora 09:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 17.09.2021, ora 
09:00 a fost publicat în BPI nr. 14949/10.09.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-17.09.2021-
si-24.09.2021-ora-09.00.pdf  - extras BPI nr. 14949/10.09.2021 anexat procesului-verbal nr. 3562/17.09.2021 depus la 
dosarul cauzei. 
Conform Procesului-verbal nr. 3562/17.09.2021, depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14949/10.09.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 17.09.2021, ora 09:00, a 
hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat oferta de achiziție directă a bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL, formulată de 
persoana fizică Bule B. A., la prețul total oferit de 3.500 lei inclusiv TVA. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 612/20.02.2020 publicat în BPI nr. 3639/21.02.2020 (respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat pasul de supraofertare de 10% din oferta de achiziție directă formulată de persoana fizică Bule B. A., la prețul 
total oferit de 3.500 lei inclusiv TVA. 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 
17.09.2021, ora 09:00, lichidatorul judiciar a procedat la organizarea ședinței de vânzare prin negociere directă cu 
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supraofertare în data de 27.09.2021, ora 14:00, 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. Anunțul privind ședința de supraofertare a fost făcut public prin afişarea 
acestuia la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 
17.09.2021. De asemenea, afişarea anunțului s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro, 
www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.publi24.ro; 
www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.lajumate.ro; www.imediat.ro. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Publicaţia de vânzare prin negociere directă urmată de supraofertă a bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo 
Prod Impex SRL, a fost publicată în ziarul de largă circulație „Național” din data de 20.09.2021 și trimisă spre afișare la 
avizierul Primăriei Orașului Moldova Nouă. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că, până la data de 24.09.2021 ora 16.00, nu au fost înregistrate la biroul acestuia 
supraoferte privind bunurile mobile oferite spre vânzare din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL – in faliment. 
S-a procedat la negocierea directă: Lichidatorul judiciar constată faptul că, ofertantul final Bule B. A., își menține oferta 
de cumpărare directă a bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL, de 3.500 lei inclusiv TVA 
(2.941,18 lei exclusiv TVA). Astfel, bunurile mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL: 

Nr. 
crt 

Denumire bunuri mobile 

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 

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 

au fost adjudecate de domnul Bule B. A., la prețul de de 3.500 lei inclusiv TVA, conform Procesului-verbal de vânzare 
prin negociere directă nr. 3723/27.09.2021 și a Actului de adjudecare nr. 3773/29.09.2021. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) Conform Actului de adjudecare nr. 3773/29.09.202, adjudecatarul persoana fizică Bule B. A. a achitat integral 
prețul oferit de 3.500 lei inclusiv TVA în contul unic de insolvenţă al Adivasdo Prod Impex SRL (CUI 17677305) - cod 
IBAN RO49 BTRL RONC RT05 5104 2001, deschis la Banca Transilvania SA, conform dovada plată emisă de ING 
Bank în data de 28.09.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 
3774/29.09.2021 (și a facturii fiscale seria CS nr. 1 din data de 29.09.2021) bunurile mobile din averea debitorului 
Adivasdo Prod Impex SRL au fost predate către adjudecatarul Bule B. A.. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
10. Referitor la dosarul nr. 2038/115/2019/a2 
Lichidatorul judiciar a înaintat cererea de antrenare a răspunderii administratorilor Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. 
în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014 Tribunalului Caraș-Severin.  
Prin Sentința civilă 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, judecătorul-sindic a admis acţiunea în răspundere 
patrimonială formulată de lichidatorul Consultant Insolvenţă SPRL, împotriva pârâţilor Gheorghiţanu A. şi 
Gheorghiţanu M., respectiv a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a pârâţilor în solidar pentru suma de 185.159,00 
lei. 
La data de 25.03.2021 a fost înregistrat la dosarul nr. 2038/115/2019/a2 Apelul formulat de pârâții Gheorghiţanu A. şi 
Gheorghiţanu M. împotriva Sentinței civile nr. 48/JS din data de 04.03.2021. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la Apelul înaintat de către pârâții Gheorghiţanu A. şi Gheorghiţanu M., prin 
care a solicitat: 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării apelului, solicitând anularea apelului ca netimbrat; 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea apelului formulat de pârâții Gheorghițanu A. și Gheorghițanu M. ca fiind 
neîntemeiat, respectiv menținerea în integralitate a Sentinței civile nr. 48/JS din data de 04.03.2021 pronunțată în 
dosarul nr. 2038/115/2019/a2 de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
Prin Decizia civilă nr. 313/2021 din data de 08.06.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 2038/115/2019/a2, s-a dispus: „Respinge apelul declarat de pârâţii Gheorghiţanu A. şi Gheorghiţanu M. 
împotriva sentinţei civile nr. 48/JS/04.03.2021 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 2038/115/2019/a2, 
în contradictoriu cu reclamantul intimat Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
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Societatea Adivasdo Prod Impex SRL, având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale. Fără cheltuieli de judecată în 
apel. Definitivă”. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Sentința civilă 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” prin Decizia civilă nr. 313/2021 din data de 08.06.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a 
II-a Civilă în dosarul nr. 2038/115/2019/a2, către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-
Severin, în vederea punerii în executare conform disp. art. 220 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, conform adresei nr. 4285/22.10.2021 comunicată prin poștă cu confirmare de primire.  
11. Referitor la dosarul nr. 1834/115/2019  
Prin Sentința penală nr. 34/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-
Severin, Secția Penală, s-a dispus: „În aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă 
inculpaților .. și S.C. Adivasdo Prod Impex S.R.L. o reprezintă legislația penală în vigoare până la data de 01.02.2014, 
respectiv vechiul Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod 
penal, art. 5 Cod penal, art. 71’ alin. (2) din vechiul Cod penal, condamnă pe inculpata S.C. Adivasdo Prod Impex 
S.R.L. ([...], cu sediul în Moldova Nouă, str. Malilung Varad, f.n., jud. Caraș-Severin, reprezentată de împuternicit [...], 
aflată în procedura insolvenței, având ca lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în Timișoara, str. 
Daliei, nr.8, jud. Timiș), pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală constând în evidențierea, în actele contabile 
sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, 
în formă continuată, la pedeapsa de 30.000 (treizeci mii) Iei amendă penală. În baza art. 531 alin. 3 lit. e și art. 532 din 
vechiul Cod penal, în condițiile reglementate de art. 717 din vechiul Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa 
complementară a difuzării hotărârii de condamnare, la rămânerea definitivă a acesteia, în presa scrisă sau on-line locală, 
timp de 1 lună, l (una) apariție. În baza art. 19, art. 25 și art.397 alin.l Cod procedură penală, art. 1349, art. 1357, art. 
1381, 1382 și art. 1385 Cod Civil, admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă ..și obligă inculpații.. și S.C. 
Adivasdo Prod Impex S.R.L., în solidar, la plata sumei de 28.003 lei despăgubiri civile, la care se adaugă obligațiile 
fiscale accesorii - majorări, penalități, dobânzi - care se vor calcula de la data scadenței fiecărei sume și până la data 
plății integrale a creanței principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, menține măsura sechestrului 
asigurător instituită prin ordonanța din data de 02.03.2017 asupra bunurilor mobile aflate în proprietatea S.C. Adivasdo 
Prod Impex S.R.L., respectiv: centrală termică marca Viadrus cu o valoare de piață de 15.200 lei și mașină de fabricat 
bolțari, fără marcă, cu o valoare de piață de 13.600 lei, în valoare totală de piață de 28.800 lei, până la concurența sumei 
de 28.003 lei. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Național al Registrului 
Comerțului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătorești, la data rămânerii definitive a acesteia, pentru a 
se face mențiunile corespunzătoare în registrul comerțului. […] În baza art. 272, art. 275 alin.6 Cod procedură penală, 
cheltuielile judiciare în sumă de 1.663 lei, cuvenite avocatului din oficiu..., desemnat pentru inculpata persoană juridică 
S.C. Adivasdo Prod Impex S.R.L., se plătesc din fondurile Ministerului Justiției și rămân în sarcina statului. În baza art. 
274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă inculpații [...] și S.C. Adivasdo Prod Impex S.R.L., la plata sumei de câte 
1.100 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.” 
Menționăm faptul că, inculpatul Gheorhițanu A. a formulat apel împotriva Sentinței penale nr. 34/2021 din data de 
26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală, avân primul termen 
de judecată stabilit în data de 28.06.2021. 
Prin Decizia penală nr. 820/2021 din data de 05.07.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția Penală,  în 
dosarul nr. 1834/115/2019, s-a dispus: „În baza art. 421 pct.1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul 
declarat de inculpatul Gheorghiţanu A. împotriva Sentinţei penale nr. 34 din 26 aprilie 2021 pronunţată de Tribunalul 
Caraş-Severin în dosarul nr. 1834/115/2019. Menţine sentinţa penală atacată. În baza art. 422, art. 272 C.p.pen., dispune 
virarea sumei de 250 lei, în favoarea d-nei avocat Iana L., reprezentând onorariu avocat din oficiu parţial; respectiv 
dispune virarea sumei de 868 lei în favoarea d-nei avocat Bud A. C. reprezentând onorariu avocat din oficiu; sume ce 
vor fi achitate din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş, care în temeiul art. 275 al. 6 C.p.pen., 
rămâne în sarcina statului. În baza art. 422, art. 275 alin. 2 C.p.pen., obligă inculpatul Gheorghiţanu A., să plătească 
statului suma de 500 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. Definitivă. Pronunţată, în condiţiile art. 
405 alin. 1 C.p.pen., prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, 
azi, 05 iulie 2021”. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 834/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală, 
dovada difuzării extrasului Sentinței penale nr. 34 din data de 26.04.2021 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, 
Secţia Penală, în dosarul nr. 1834/115/2019, conform disp. art. 53^1 lit. e) coroborat cu art. 71^7 Cod Penal (art. 136 
alin. (3) lit. f) Noul Cod Penal), în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14558/06.09.2021. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
12. 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, pentru debitorul SC Adivasdo Prod Impex SRL nr. 4081/13.10.2021, 
pentru termenul de judecată din data de 21.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17338/15.10.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-SC-Adivasdo-Prod-Impex-SRL-termen-fond-
21.10.2021.pdf.  
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13. Referitor la disp. art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor obținute 
din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Adivasdo Prod Impex SRL nr. 3897/05.10.2021, acesta fiind 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 16744/07.10.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-privind-fondurile-obtinute-din-lichidare-si-
incasare-creante-privind-debitorul-Adivasdo-Prod-Impex-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în vederea înregistrării la grefa tribunalului, 
Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Adivasdo Prod Impex 
SRL nr. 3897/05.10.2021. 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, o copie a Raportului asupra fondurilor obținute din 
lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Adivasdo Prod Impex SRL nr. 3897/05.10.2021, cu solicitarea de 
afișare a acestuia la ușa tribunalului. 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor societății 
debitoare cu privire la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul Adivasdo Prod Impex SRL nr. 3897/05.10.2021, prin publicarea în BPI nr. 16962/11.10.2021 a Notificării nr. 
3968/08.10.2021, afișată și pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Notificare-privind-raportul-asupa-fondurilot-obtinute-din-lichidare-si-incasare-de-creante.pdf.   
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Adivasdo Prod 
Impex SRL nr. 3897/05.10.2021 publicat în BPI nr. 16744/07.10.2021, lichidatorul judiciar a efectuat plata 
următoarelor cheltuieli de procedură:  
- Cheltuieli publicare anunțuri de licitație publică în ziar (conform facture fiscal seria PBL 27297/07.09.2021 și seria 
PBL 27524/20.09.2021 emise de Olimpiq Media SRL), în valoare de 138,92 lei, conform OP nr. 1/20.10.2021; 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (din sumele încasate din valorificarea bunurilor mobile) – 88 lei, conform 
OP nr. 3/25.10.2021; 
- TVA aferentă prețului bunurilor mobile valorificate – 559,00 lei, conform OP nr. 2/25.10.2021; 
- Restituire sume avansate de reprezentatul lichidatorului judiciar asociat coordinator ec. Popescu G. pentru plata 
cheltuielilor de procedură – 729,95 lei, conform OP nr. 4/28.10.2021; 
- Cheltuieli UNPIR 2% din sumele obținute din valorificarea bunurilor mobile, conform art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea 
nr. 85/2014 – 58,82 lei, conform OP nr. 5/28.10.2021; 
- Cheltuieli onorariu evaluator MLM Consulting SRL (conform facturii fiscale serie MLM nr. 60 din data de 
11.06.2020) - 950,00 lei, conform OP nr. 6/28.10.2021; 
- Onorariu partial lichidator judiciar – 820,54 lei (inclusiv TVA), conform OP nr. 7/28.10.2021. 
14. Referitor la sumele avansate de lichidatorul 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 729,95 lei, integral restituite, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1889969 24.10.2019 20.00 lei 

solicitare informații despre debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 1889969/24.10.2019 

2 SC Olimpiq Media SRL  PBL 15613 10.12.2019 57.64 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență în ziarul Evenimentul zilei din 
10.12.2019 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00014392 12.12.2019 37.00 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență împotriva debitorului către 

creditori 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00012993 12.12.2019 29.20 lei 
comunicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență împotriva debitorului către debitor 
și asociați 

5 C.N. Poșta Română SA DIV00014916 23.12.2019 12.00 lei 
transmitere raport de activitate către Tribunalul Caraș-

Severin 
6 C.N. Poșta Română SA DIV00000229 08.01.2020 10.70 lei transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 

7 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 
35 11.02.2020 200.03 lei  alimentare combustibil 

8 
SC Rompetrol 

Downstream SRL 
36 11.02.2020 28.67 lei  alimentare combustibil 

9 SC Olimpiq Media SRL  PBL 17013 19.02.2020 39.60 lei 
publicare anunț organizare selecție oferte de evaluare în 

ziarul Național din data de 19.02.2020 
10 C.N. Poșta Română SA DIV00002636 05.03.2020 10.70 lei transmitere documente către Tribunalul Caraș-Severin 

11 C.N. Poșta Română SA DIV00003575 16.03.2020 12.80 lei 
transmitere cerere de antrenare a răspunderii 

administratorilor sociali către Tribunalul Caraș-Severin 

12 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
691499 22.04.2020 20.00 lei 

solicitare informații despre debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 691499/22.04.2020 

13 SC Olimpiq Media SRL  PBL 22637 30.12.2020 45.17 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 

de 30.12.2020 
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14 SC Olimpiq Media SRL  PBL 23371 09.02.2021 44.24 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 

de 09.02.2021 

15 SC Olimpiq Media SRL  PBL 24287 23.03.2021 44.24 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 

de 23.03.2021 

16 SC Olimpiq Media SRL  PBL 25219 11.05.2021 51.05 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 

de 11.05.2021 

17 SC Olimpiq Media SRL  PBL 26127 24.06.2021 52.91 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 

de 24.06.2021 

18 
Direcția Impozite și Taxe 

Reșița 

50790/2021 
CSRE nr. 

42652 
30.09.2021 5.00 lei 

taxă judiciară de timbru în vederea comunicării Sentinței 
civile nr. 48/JS din data de 04.03.2021 pronunțată în dosarul 

nr. 2038/115/2019/a2 cu mențiunea „definitivă” 

19 C.N. Poșta Română SA DIV00043230 27.10.2021 9.00 lei 

comunicarea Sentinței civile nr. 48/JS din data de 
04.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 2038/115/2019/a2 cu 

mențiunea „definitivă”, către AJFP Caraș-Severin, în 
vederea punerii în executare 

Total sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 
cheltuielilor în procedura simplificată de insolvență 

729.95 lei 

15.  Situația onorarilor persoanelor de specialitate 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 03.02.2020 este de 5.000 lei pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului SC Adivasdo 
Prod Impex SRL, în cazul onorariului fix și un onorariu de succes în cuantum de 1% din sumele distribuite creditorilor, 
exclusiv TVA și vânzarea bunurilor, conform prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. Onorariul lichidatorului judiciar achitat până la data întocmirii prezentului raport – 
820,54 lei. 
Onorariul datorat expertului 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 este în sumă de 950,00 lei - achitat.  
16. Referitor la situațiile financiare finale prevăzute de disp. art. 167 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Situațiile financiare finale la data de 28.10.2021 
a societății Adivasdo Prod Impex SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite 

Nr. 
crt.  

Denumire 
Sold la data de 

31.12.2014 
Sold la data de 

28.10.2021 
Activ     

I Active imobilizate 168,651 lei** 0 lei 
4 Stocuri 0 lei 0 lei 
5 Creanțe 49,590 lei** 0 lei 
6 Numerar și conturi la bănci 100,688 lei** 0 lei 
II Total active circulante 150,278 lei 0 lei 
8 Cheltuieli în avans 0 lei 0 lei 

  Total Activ 318,929 lei 0 lei 
Pasiv     

9 Capital social subscris vărsat și rezerve 500 lei 500 lei 
10 Pierderea sau profitul din rezultatul reportat 107,540 lei -185,394 lei 
11 Profit și pierdere -18,924 lei -88,864 lei 
13 Total capitaluri proprii 92,279 lei -273,757 lei 
14 Total datorii 90,530 lei 273,757 lei*** 
14 Venituri înregistrate în avans 136,120 lei** 0 lei 

Total Pasiv 318,929 lei 0 lei 

* Ultimele situații financiare anuale depuse de administratorii statutari la organul fiscal sunt cele încheiate la data de 
31.12.2014. 
** Bunurile mobile existente în averea debitorului au fost evaluate la valoarea de pială totală de 9.005 lei, fiind 
valorificate la prețul de 3.500 lei inclusiv TVA. 
Administratorii statutari nu au predat lichidatorului judiciar documentele justificative privind creanțele în valoare de 
49.590 lei și veniturile înregistrate în avans de 136.120 lei, respectiv nu au predat disponibilitățile bănești în valoare de 
100.688 lei. 
În acest sens a fost formulată cererea de antrenare a răspunderii administratorilor Gheorghițanu A. Și Gheorghițanu M. 
– cerere admisă prin Sentința civilă 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 rămasă definitivă prin Decizia civilă 
nr. 313/2021 din data de 08.06.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
2038/115/2019/a2. 
***La data de 28.10.2021, debitorul înregistrează datorii totale de 273.757 lei, din care: 185.159 lei – creanța 
creditorului A.J.F.P. Caraș-Severin înscrisă în tabelul definitiv de creanțe (lichidatorul judiciar a comunicat către 
creditorul bugetar Sentința civilă nr. 48/JS din data de 04.03.2021 pronunțată Civilă în dosarul nr. 2038/115/2019/a2, în 
vederea punerii în executare și recuperării creanței bugetare); creanțele curente de 52.369 lei, 30.000 lei și 1.100 lei ale 
creditorului A.J.F.P. Caraș-Severin, datorate în baza Sentinței penale nr. 34/26.04.2021 a Tribunalului Caraș-Severin 
pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 și suma de 5.129,46 lei – onorariul lichidatorului judiciar neachitat. 
17. Referitor la solicitările către judecătorul-sindic 
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Având în vedere că nu există bunuri în averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL, nu există creanțe de recuperat, iar 
toate fondurile au fost distribuite în cadrul procedurii falimentului, solicităm aprobarea prezentului raport final însoțit de 
situațiile financiare finale și închiderea procedurii de faliment a debitorului Adivasdo Prod Impex SRL, în conformitate 
cu prevederile art. 175 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 
de orice îndatoriri sau responsabilităţi în legătură cu debitorul sau creditorii acestuia. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


