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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 5257 Data emiterii: 08.12.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 395/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj; Judecător-sindic: Voichița Laura 
Grunea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj. 
3.1. Debitor: Flabis PGR SRL, cod de identificare fiscală: 28579604; Sediul social: Municipiul Turda, str. Barbu 
Lăutaru, nr. 47A, jud. Cluj; Număr de ordine în registrul comerţului J12/1482/2011. 
3.2. Administrator special: Popa Gh. R.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Flabis PGR SRL nr. 
714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 15195/15.09.2021. 
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 Flabis PGR SRL, conform 
Încheierii civile nr. 2022 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 395/1285/2021, 
în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de 
insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea 

cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL 
Număr dosar 395/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj 
Judecător-sindic: Voichița Laura Grunea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Flabis PGR SRL  
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Conform Deciziei nr. 55305/13.09.2021 emisă de creditorul majoritar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, publicată în BPI nr. 15084/14.09.2021: „[...] în 
baza procesului-verbal al comisiei de selecție din data de 09.08.2021, în temeiul art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
prin prezenta, anunțăm desemnarea în locul lichidatorului judiciar Prestigiu SPRL, [...] a societății Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, jud. Timiș, cu un onorariu lunar de 220 lei, exclusiv TVA și 
un onorariu de succes de 1%, exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor”. 
Prin Încheierea civilă nr. 2022 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
395/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: 
„Admite cererea formulată de petenta Consultant Insolvenţă SPRL în cadrul procedurii simplificate a falimentului 
debitoarei Flabis PGR S.R.L. Confirmă pe Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Flabis PGR S.R.L. Dispune predarea, de urgenţă, a gestiunii debitoarei Flabis PGR S.R.L. de către fostul lichidator 
judiciar Prestigiu SPRL, către lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. Constată stabilit termenul pentru 
examinarea stadiului procedurii la 16.12.2021, sala 249, ora 08:30, la care se va soluţiona cererea fostului lichidator 
judiciar al debitoarei de încuviinţare a onorariului şi a cheltuielilor de procedură ale acestuia”. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 21.10.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 4397/28.10.2021 pentru 
termenul lunar din data de 27.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 18440/01.11.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-termen-lunar-octombrie-2021-1.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 4995/26.11.2021 pentru 
termenul lunar din data de 27.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 20442/03.12.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-27.11.2021.pdf. 
3. Referitor la dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea civilă nr. 2022 din data de 21.10.2021 
Prin Încheierea civilă nr. 2022 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
395/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Dispune predarea, de urgenţă, a gestiunii debitoarei Flabis PGR S.R.L. de 
către fostul lichidator judiciar Prestigiu SPRL, către lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL”. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Prestigiu 
SPRL, Adresa nr. 4307/25.10.2021 transmisă prin e-mail în data de 26.10.2021, prin care a solicitat comunicarea către 
subscrisa a următoarelor documente cu privire la debitorul Flabis PGR SRL:  
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
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• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul Flabis PGR SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Flabis PGR SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Flabis PGR SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate a insolvenței de către dvs. în calitate de lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Până la data întocmiri prezentului raport de activitate, fostul licidator judiciar provizoriu a comunicat subscrisei prin e-
mail următoarele înscrisuri cu privire la debitorul Flabis PGR SRL, cu mențiunea că rapoartele de activitate solicitate 
precum si documentele care au stat la baza redactarii lor sunt depuse la dosarul cauzei si sunt publicate in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa: 
- balanța de verificare aferentă lunii aprilie 2021 (scanată, 3 pagini, semnată de debitor prin administrator); 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 (scanate, 35 pagini, semnată de administrator Popa R.); 
- balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2018 (scanată, 2 pagini, nesemnată); 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 (scanate, 19 pagini, semnată de administrator Popa R.); 
- balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2019 (scanată, 3 pagini, semnată de debitor prin administrator); 
- Declarație în conformitate cu prev. art. 30 din Legea nr. 82/1991 privind situațiile financiare încheiate la data de 
31.12.2019 (scanată, 1 pagină, semnată de debitor prin administrator); 
- Proces-verbal al Adunării Generale a Asociaților încheiat la data de 04.06.2020 (scanat, 1 pagină, semnat de debitor 
prin administrator); 
- Raportul administratorului la data de 31.12.2019 (scanat, 2 pagini, semnat de debitor prin administrator); 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 (scanate, 20 pagini, semnată de administrator Popa R.); 
- Declarație în conformitate cu prev. art. 30 din Legea nr. 82/1991 privind situațiile financiare încheiate la data de 
31.12.2020 (scanată, 1 pagină, semnată de debitor prin administrator); 
- Raportul administratorului la data de 31.12.2020 (scanat, 2 pagini, semnat de debitor prin administrator); 
- balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2020 (scanată, 3 pagini, semnată de debitor prin administrator); 
- Dovada publicare anunț selecție oferta servicii de arhivare pentru Flabis PGR SRL(scanată); 
- Oferta de servicii de arhivare formulată de Centrul General de Arhivare SRL (scanată); 
- Raport de evaluare nr. 69/30.08.2021 întocmit de expert evaluator Belu M. (în format electronic); 
- Contract de prestări servicii de evaluare nr. 69/30.08.2021 încheiat între Prodecont Belu SRL și Flabil PGR SRL 
(scanat, 1 pagină). 
4. Referitor la bunurile din averea debitorului 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul special Popa Gh. R. Somația nr. 4513/04.11.2021 (transmisă 
prin e-mail) prin care a solicitat comunicarea următoarelor documente financiar-contabile ale debitorului Flabis PGR 
SRL: 
- Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2021 – mai 2021; 
- Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Registru de casă aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2021 – mai 2021; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2018 – decembrie 2018; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2021 – mai 2021; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020 – decembrie 2020; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019 – decembrie 2019; 
- Extras REVISAL privind contractele individuale de muncă care nu au fost denunțate la data deschiderii procedurii 
simplificate de insolvență; 
- Fișa contului 4551 Acționari/asociați – conturi curente aferentă perioadei ianuarie 2021 – mai 2021; 
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- Fișa contului 4551 Acționari/asociați – conturi curente aferentă perioadei ianuarie 2018 – mai 2018; 
- Fișa contului 4551 Acționari/asociați – conturi curente aferentă perioadei ianuarie 2019 – mai 2019; 
- Fișa contului 4551 Acționari/asociați – conturi curente aferentă perioadei ianuarie 2020 – mai 2020; 
- Fișa contului 421 Personal – salarii datorate aferentă perioadei ianuarie 2021 – mai 2021; 
- Statele de plată aferente perioadei ianuarie 2021 – mai 2021; 
- Fișa contului 4111 Clienți aferentă perioadei ianuarie 2021 – mai 2021.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul special Popa Gh. R. Somația nr. 5265/08.12.2021 
(transmisă prin e-mail) prin care a solicitat predarea, cât de curând posibil, a bunului mobil autoturism marca 
Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, capacitate 
cilindrică 1.716 cmc, putere maximă 44 kW, masă proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică nefuncțional, din 
averea debitorului Flabis PGR SRL, către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL în vederea valorificării 
acestuia.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul special Popa Gh. R. nu a predat lichidatorului 
judiciar bunul mobil din averea debitorului și nu a comunicat documentele financiar-contabile ale debitorului.  
Conform Raportului de activitate nr. 2 privind stadiul procedurii de faliment al debitorului Flabis PGR SRL nr. 
696/06.09.2021 publicat în BPI nr. 14668/07.09.2021, întocmit de către fostul lichidator judiciar provizoriu Prestigiu 
SPRL: „Autoturismul marca VW Lupo cu număr de înmatriculare CJ-10-DLR a fost evaluat pe cheltuiala 
administratorului special de către Ing Belu Marius - evaluator autorizat, membru ANEVAR, singurul care a formulat o 
oferta de evaluare în cauza, data fiind starea bunului. Autoturismul a primit o valoare “ de recuperare”, respectiv de 
valorificare ca deșeu metalifer având în vedere ca starea în care se afla nu permite redarea lui circulației publice. Astfel, 
valoarea de piața a autoturismului este de 744 lei+TVA. Raportul de evaluare a fost transmis la dosarul cauzei la data de 
30.08.2021 iar un anunț cu privire la sinteza evaluării a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 
14255/31.08.2021”. 
Menționăm faptul că, din cuprinsul Procesului-verbal nr. 618/29.07.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului 
Flabis PGR SRL din data de 29.07.2021 ora 10:00, publicat în BPI nr. 13190/03.08.2021, se reține: Raportat la voturile 
exprimate și anterior expuse, lichidatorul judiciar constata ca adunarea generala a creditorilor a hotarat următoarele: 
„[...] - Nu se aproba oferta financiara privind serviciile de evaluare a bunului identificat în averea debitoarei”. 
De asemenea, conform Procesului-verbal nr. 752/23.09.2021 al al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Flabis 
PGR SRL din data de 23.09.2021 ora 10:00, publicat în BPI nr. 15788/23.09.2021, se reține: „Raportat la voturile 
exprimate și anterior expuse, lichidatorul judiciar constata ca adunarea generala a creditorilor nu aproba ordinea de zi. 
[Aprobarea regulamentului de vanzare a bunului mobil al debitoarei].” 
Menționăm faptul că, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a fost în imposibilitate de a deschide contul unic 
de insolvență al debitorului, în vederea menționării acestuia în cadrul Regulamentului de organizare și desfășurare a 
licitațiilor publice în vederea valorificării bunului mobil Autoturism VW Lupo, Nr. înmatriculare CJ-10-DLR, an 
fabricație 1999, nr. identificare WVWZZZ6XZYW02425, având în vedere faptul că, în Registrul Comerțului figurează 
în continuare în calitate de lichidator judiciar ca fiind Prestigiu SPRL (fostul lichidator judiciar provizoriu). 
În acest sens, subscrisa a comunicat Notificarea nr. 4846/18.11.2021 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Cluj, prin care a solicitat efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul în care societatea este înscrisă, 
privind confirmarea în calitate de lichidator judiciar a debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL.  
Ulterior efectuării mențiunilor corespunzătoare în Registrul Comerțului, lichidatorul judiciar a procedat la deschiderea 
contului unic de insolvență al debitorului – cod IBAN RO75BTRLRONCRT0627646701 deschis la Banca Transilvania 
SA. 
În temeiul disp. art. 156 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la convocareaAdunării Generale 
a Creditorilor care va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, în data de 15.12.2021, ora 09:00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea Raportului de evaluare nr. 69/30.08.2021 a bunului mobil autoturism marca Volkswagen Lupo, nr. 
înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, 
putere maximă 44 kW, masă proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică nefuncțional, din averea debitorului 
Flabis PGR SRL, întocmit de expert evaluator Belu M.. 
(2).  Aprobarea tipului de vânzare a bunului mobil autoturism marca Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, 
serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, putere maximă 44 kW, masă 
proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică nefuncțional, din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv 
licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare. 
* Până la data prezentei convocări, bunul mobil autoturism marca Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, 
serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, putere maximă 44 kW, masă 
proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică nefuncțional, din averea debitorului Flabis PGR SRL, nu a fost 
predat lichidatorului judiciar de către administratorul special Popa Gh. R.. 
(3). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil 
autoturism marca Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 
1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, putere maximă 44 kW, masă proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică 
nefuncțional, din averea debitorului Flabis PGR SRL”. 
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În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 15.12.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 22.12.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Dubla convocare a Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.12.2021 ora 09:00 și 22.12.2021 ora 09:00 a fost 
trimisă spre publicare în BPI conform cererii nr. 5256/08.12.2021 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-
data-de-15.12.2021-si-22.12.2021-ora-09.00.pdf. 
De asemenea, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil 
autoturism marca Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 
1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, putere maximă 44 kW, masă proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică 
nefuncțional, din averea debitorului Flabis PGR SRL a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Regulament-de-vanzare-prin-licitatie-publica-pentru-
bunul-mobil-autoturism-Volkswagen-tip-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL.pdf  ̧ pentru a putea fi consultat de către 
creditori. 
5. Referitor la disp. art. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
1. Referitor la Cererea de plată formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj nr. 55799/04.10.2021  
În data de 26.11.2021, lichidatorului judiciar i-a fost comunicat prin e-mail (de către practicianul în insolvență DDG 
Insolvency IPURL) Cererea de plată formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj nr. 55799/04.10.2021, (înregistrată în mod eronat la dosarul nr. 
395/1285/2020 privind debitorul Asociația Teatrul Imposibil, ci nu la dosarul nr. 395/1285/2021), prin care a solicitat, 
în temeiul art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, plata creanței curente în cuantum de 144 lei, reprezentând creanțe 
bugetare născute după data deschiderii procedurii insolvenței – impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru luna 
iunie 2021 (conform Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat D 100 anexată cererii de plată).  
2. Analiza cererii de plată  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor anexate și a constatat faptul că debitele 
solicitate debitorului Flabis PGR SRL – în faliment, 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. 
3. Măsura lichidatorului judiciar 
Lichidatorul judiciar va admite Cererea de plată nr. 55799/04.10.2021 formulată de Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, în temeiul art. 75 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat achitarea obligațiilor fiscale în cuantum de 144,00 lei, respectiv în conformitate 
cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, fară a fi nevoie de înscrierea la masa credală, creanța urmând a fi 
achitată în momentul în care debitorul va dispune de fondurile necesare. 
Conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 „Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada 
de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform  documentelor din care rezultă, nefiind 
necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute după data 
deschiderii procedurii de faliment.” 
Măsura lichidatorului judiciar a fost prezentată în cadrul Raportului de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 4995/26.11.2021 pentru termenul lunar din data de 27.11.2021 pubicat în 
BPI nr. 20442/03.12.2021 – necontestat până în prezent. 
6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
Conform Deciziei nr. 55305/13.09.2021 emisă de creditorul majoritar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, publicată în BPI nr. 15084/14.09.2021, onorariul 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din onorariul lunar de 220 lei, exclusiv TVA și un onorariu 
de succes de 1%, exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 21.10.2021 – 21.12.2021 este în valoare 
de 523,60 lei (inclusiv TVA), calculat astfel: 220 lei (exclusiv TVA) * 2 luni - neachiat. 
7. 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 Flabis PGR SRL, valorificarea bunului mobil 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. 
 
 
 


