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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Nr.: 4463 Din data de 02.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3207/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Cristina 
Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Asipa Net SRL, cod de identificare fiscală: 26134120; Sediul social: Timișoara, str. Stuparilor, nr. 63, jud. 
Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1976/2009. 
3.2. Administrator special: Meseșan Gh. L.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 
3961/08.10.2021 publicat în BPI nr. 16951/11.10.2021. 
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 Asipa Net SRL, conform 
Încheierii civile nr. 796/2021 din data de 23.07.2021 pronunțată în dosarul nr. 3207/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția 
a II-a Civilă, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea 85/2014 comunică: Raport cu propunere de închidere a procedurii 
simplificate de insolvență a debitorului Asipa Net SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în 
anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului Asipa Net SRL  

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Număr dosar 3207/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Asipa Net SRL 
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea civilă nr. 796/2021 din data de 23.07.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 3207/30/2021, în temeiul art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței împotriva debitorului Asipa Net SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Stuparilor, nr. 63, jud. 
Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1976/2009, având CUI 
26134120. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d), corelat cu art. 73 din Legea nr. 85/2014 și prevederile O.U.G nr. 86/2006, judecătorul-
sindic a numit ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Consultant Insolvență S.P.R.L., care va 
îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 64 din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 5.000 lei + T.V.A., a cărui plată 
se va face din fondurile speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiș, în temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 
85/2014 și se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiș în acest sens. 
2. Referitor la disp. art. 64 și art. 147 din Legea nr. 85/2014  
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 147 alin. (1), respectiv art. 99 din Legea nr. 
85/2014 şi a comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Asipa Net SRL, notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 
3021/17.08.2021 și nr. 3215/31.08.2021, prin e-mail; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Asipa Net SRL 
nr. 3022/17.08.2021 și nr. 3216/31.08.2021 către asociatul și administratorul Meseșan Gh. L., prin e-mail. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva 
debitorului Asipa Net SRL prin e-mail și poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire următorilor creditori: 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de 
primire 

1 
Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Timișoara 
Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, Timișoara, cod postal 300081, 

județul Timiș 
AR39864132927 

2 
Direcția Fiscală a Municipiului 

Timișoara 
Timisoara, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 2B, jud. Timiș 

AR39864132917 

3 BRD – Groupe Société Générale SA București, Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, CP 011171, Sector 1 AR39864132907 
Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC Asipa Net SRL nr. 
2831/04.08.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13969/24.08.2021, afișată pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Notificare-privind-
deschiderea-procedurii-simplificate-a-insolventei-impotriva-debitorului-Asipa-Net-SRL.pdf, precum şi în ziarul de 
largă circulație Național din data de 19.08.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Timiș notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC 



2 
 

Asipa Net SRL nr. 2891/04.08.2021 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
De asemenea, în temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea de deschidere a 
procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC Asipa Net SRL nr. 3181/25.08.2021 Judecătoriei 
Timișoara prin e-mail. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform dispozițiilor Încheierii civile nr. 796/2021 din data de 23.07.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă în dosarul nr. 3207/30/2021, lichidatorul judiciar a procedat la comunicarea notificării privind deschiderea 
procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Asipa Net SRL nr. 2892/04.08.2021 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Asipa Net SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Eximbank SA, Alpha Bank Romania SA; Banca 
Românească SA; Banca Comercială Română SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Garanti 
Bank SA; Banca Transilvania SA; OTP Bank România SA; Patria Bank SA; Vista Bank (România) SA; Raiffeisen 
Bank SA. 
Conform Adresei nr. 356/23.08.2021 emisă de BRD Groupe Societe Generale SA, debitorul Asipa Net SRL deține 
următoarele conturi bancare: RO10BRDE360SV56263423600 – 0,00 lei; RO54BRDE360SV93088773600 – 0,00 lei. 
3. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Meseșan Gh. L. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 07.09.2021, la ora 13:30, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3323/07.09.2021, lichidatorul judiciar nu a identificat bunuri în averea 
debitorului Asipa Net SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform balanței de verificare aferentă lunii iunie 2021, la data de 30.06.2021 debitorul Asipa Net SRL nu deține în 
patrimoniu active imobilizate sau stocuri. 
Conform adresei nr. IF2021-033397/06.08.2021 emisă de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara – Serviciul 
Impozite și Taxe – Persoane juridice, debitorul Asipa Net SRL nu figurează cu bunuri impozabile în baza de date a 
instituției. 
4. Referitor la disp. art. 52 din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere disp. art. 52 și art 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat a procedat la 
convocarea asociatului unic al SC Asipa Net SRL dl. Meseșan Gh. L. pentru data de 07.09.2021, la ora 13:00, la sediul 
social al Asipa Net SRL din Timișoara, str. Stuparilor, nr. 63, jud. Timiș, cu următoarea ordinea de zi: „1. Desemnarea 
administratorului special al societății debitoare Asipa Net SRL, care să reprezinte interesele societății și ale asociaţilor și 
care să participe la procedură pe seama debitorului, precum și stabilirea retribuției acestuia”. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Conform Deciziei asociatului unic al societății Asipa Net SRL nr. 3322/07.09.2021, asociatul unic al societății Asipa 
Net SRL a decis desemnarea sa - Meseșan Gh. L., în funcția de administrator special al societății debitoare Asipa Net 
SRL, fără remunerație. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
5. Referitor la disp. art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 110 și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare a 
creanţelor declarate împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 3469/14.09.2021, acesta fiind depus la dosarul 
cauzei, publicat în BPI nr. 15287/16.09.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Raport-de-verificare-a-creantelor-declarate-impotriva-debitorului-Asipa-Net-
SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 5 pct. 69 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 3471/14.09.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 15269/16.09.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Tabel-preliminar-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Asipa-Net-SRL.pdf (extras BPI 
nr. 15269/16.09.2021 anexat procesului-verbal nr. 3621/21.09.2021 depus la dosarul cauzei) 
6. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 3961/08.10.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI 
nr. 16951/11.10.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Asipa-Net-SRL.pdf. (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
7. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului 
privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Asipa Net SRL, nr. 
3221/01.09.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14420/02.09.2021 și afișat pe site-ul 



3 
 

lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Raport-intocmit-in-
temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat copia Raportului privind cauzele 
și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Asipa Net SRL, nr. 3221/01.09.2021 către 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Din cuprinsul Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Asipa 
Net SRL, se reține faptul că, lichidatorul judiciar nu a identificat aspecte, acte sau fapte care să atragă incidența disp. 
art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
8. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Conform disp. art. 100 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (4) și art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
convocat prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Asipa Net SRL în data de 21.09.2021, ora 12:00, 
la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, având ca ordine de zi: 
„(1).Prezentarea raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului Asipa Net SRL. 
(2).Aprobarea concluziilor raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.  
(3).Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Asipa Net SRL.  
(4).Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Asipa Net SRL. 
(5).Desemnarea lichidatorului judiciar/confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de 
către judecătorul-sindic prin Încheierea civilă nr. 796/2021 din data de 23.07.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 3207/30/2021. 
(6).Stabilirea retribuției lichidatorului judiciar desemnat/ aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Asipa 
Net SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes 
(exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 21.09.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 28.09.2021, la ora 12:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Asipa Net SRL din data de 21.09.2021, ora 12:00 – parte 
integrantă a Notificării privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței nr. 2831/04.08.2021 a fost publicată în 
BPI nr. 13969/24.08.2021 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-simplificate-a-insolventei-impotriva-debitorului-
Asipa-Net-SRL.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 3621/21.09.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Asipa Net SRL din data 
de 21.09.2021, ora 12:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 3471/14.09.2021 publicat în BPI nr. 15269/16.09.2021 (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 întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și a situației financiare a 
debitorului Asipa Net SRL. 
2. Cu o majoritate de 72,039% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 3471/14.09.2021 publicat în BPI nr. 15269/16.09.2021 (respectiv un 
procent de 72,039% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat concluziile raportului întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 3471/14.09.2021 publicat în BPI nr. 15269/16.09.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu a desemnat Comitetul Creditorilor debitorului SC Asipa Net SRL, având în vedere numărul mic de 
creditori. Atribuțiile Comitetului Creditorilor urmând a fi îndeplinite de către Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Asipa Net SRL. 
4. Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, președintele 
de ședință constată că nu se impune desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Asipa Net SRL, 
atribuțiile Comitetului Creditorilor urmând a fi îndeplinite de către Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Asipa 
Net SRL. 
5. Cu o majoritate de 72,039% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 3471/14.09.2021 publicat în BPI nr. 15269/16.09.2021 (respectiv un 
procent de 72,039% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Încheierea civilă nr. 796/2021 din data de 23.07.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
3207/30/2021. 
6. Cu o majoritate de 72,039% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 3471/14.09.2021 publicat în BPI nr. 15269/16.09.2021 (respectiv un 
procent de 72,039% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
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Creditorilor a aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 
întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Asipa Net SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% 
din sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului 
ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 21.09.2021, ora 12:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) coroborat cu art. 57 alin (2) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate 
voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Asipa Net SRL nr. 3471/14.09.2021 
publicat în BPI nr. 15269/16.09.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 28.09.2021, la ora 12:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 3621/21.09.2021 Adunării Generale a Creditorilor debitorului Asipa Net SRL din data de 
21.09.2021, ora 12:00, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15567/21.09.2201 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-21.09.2021-ora-12.00-1.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
9. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitorului Asipa Net SRL, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele 
rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 
simplificată de insolvență privind debitorul Asipa Net SRL nr. 3293/03.09.2021, întocmit pentru luna august 2021, a 
fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15012/13.09.2021 (extras BPI nr. 15012/13.09.2021 depus la dosarul 
cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/09/Raport-de-activitate-SC-Asipa-Net-SRL-termen-lunar-august-2021.pdf.  
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 
simplificată de insolvență privind debitorul Asipa Net SRL nr. 3663/23.09.2021, întocmit pentru termenul lunar din data 
de 23.09.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 15801/24.09.2021 (extras BPI depus la dosarul cauzei) 
și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/09/Raport-
de-activitate-SC-Asipa-Net-SRL-termen-lunar-23.09.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 
simplificată de insolvență privind debitorul Asipa Net SRL nr. 4280/22.10.2021, întocmit pentru termenul lunar din data 
de 23.10.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17973/25.10.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/10/Raport-de-activitate-SC-Asipa-Net-
SRL-termen-lunar-23.10.2021.pdf.  
10. 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 84,83 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 27024 19.08.2021 60.33 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii 

simplificate de insolvență în ziarul Național din data de 
19.08.2021 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00034071 24.08.2021 24.60  lei comunicare notificare către asociați, debitor și creditori 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
84,83 lei 

11. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Asipa Net SRL din data de 21.09.2021, onorariul 
lichidatorului judiciar este de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de insolvență a 
debitorului Asipa Net SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% din sumele distribuite creditorilor, în cazul 
onorariului de succes (exclusiv TVA), conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/29.05.2019 privind procedurile 
de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.  
Până la data prezentului raport, onorariul lichidatorului judiciar nu a fost achitat. 
12. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că societatea debitoare Asipa Net SRL nu deţine bunuri ce ar putea fi valorificate și nu sunt 
fonduri de distribuit în cadrul prezentei proceduri simplificate de insolvență,  în conformitate cu prevederile art. 174 din 
Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii simplificate de 
insolvență a debitorului Asipa Net SRL, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice 
îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL în cuantum de 5.000 lei + TVA conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Asipa 
Net SRL din data de 21.09.2021 și a dipozițiilor Încheierii civile nr. 796/2021 din data de 23.07.2021 pronunțată de 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 3207/30/2021 și plata sumei de 84,93 lei reprezentând sume 
avansate de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru plata cheltuielilor din cadrul procedurii 
simplificate de insolvență. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


