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

Nr.: 5229 Data emiterii: 06.12.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4000/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: 
Constantinescu Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Constanța, str. Traian, nr. 31, jud. Constanța. 
3.1. Debitor: BF & AV Family SRL, cod de identificare fiscală: RO 31673058; Sediul social: Constanța, B-dul 
Ferdinand, nr. 79, bloc AR2, spațiul comercial nr. 73, jud. Constanța; Număr de ordine în registrul comerţului 
J13/1176/2013. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului BF & AV Family SRL nr. 
365/12.11.2021 publicat în BPI nr. 19272/12.11.2021. 
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 BF & AV Family SRL, numit 
prin Încheierea civilă nr. 1301/2021 din data de 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 4000/118/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în 
procedura simplificată de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul BF & AV Family 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 BF & AV Family SRL 
Număr dosar 4000/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Constantinescu Cristina 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: BF & AV Family SRL 
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Conform Deciziei privind schimbarea lichidatorului judiciar al debitoarei SC BF & AV Family SRL nr. JRD 
3133/06.09.2021, publicată în BPI nr. 14705/07.09.2021, în temeiul art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorul 
majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța a decis „desemnarea în calitate de lichidator judiciar 
pe Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar în sumă fixă de 270 lei și un onorariu de succes de 1% din sumele 
obținute prin vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe.” 
Prin Încheierea civilă nr. 1301/2021 din data de 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 4000/118/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Numeşte, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
BF&AV Family SRL în insolvenţă pe practicianul Consultant Insolvenţă SPRL cu un onorariu de 20 lei lunar şi 
onorariu de succes 1 %, conform Deciziei creditorului majoritar DGRFP Galaţi – AJFP Constanţa publicată în BPI nr. 
14705/07.09.2021. Constată încetate atribuţiile lichidatorului judiciar provizoriu CII Cuţov A. şi stabileşte onorariul 
aferent activităţii desfăşurate de acesta la valoarea de 2.500 lei exclusiv TVA”. 
Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Încheierea civilă nr. 1301/2021 din data de 
22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4000/118/2021, nu a fost comunicată 
lichidatorului judiciar, respectiv nu a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
În acest sens, lichidatorul judiciar a trimis în data de 30.11.2021 către Tribunalul Constanța cererea prin care a solicitat 
comunicarea, cât de curând posibil, a parolei de acces la dosarul nr. 4000/118/2021 și comunicarea Încheierii civile nr. 
1301/2021 din data de 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4000/118/2021. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 5120/30.11.2021 de îndreptare eroare materială, formulată în 
temeiul art. 442 Cod de procedură civilă, prin care a solicitat respectuos Onoratei Instanțe să dispună îndreptarea 
următoarei erori materiale strecurate în cadrul dispozitivului și considerentelor Încheierii civile nr. 1301/2021 din data 
de 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4000/118/2021, în sensul 
menționării valorii corecte a onorariului administratorului judiciar desemnat Consultant Insolvență SPRL constând din: 
un onorariu lunar de 270 lei exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele obținute prin vânzarea de bunuri 
și recuperarea de creanțe, astfel: 
• Conform Deciziei privind schimbarea lichidatorului judiciar al debitoarei SC BF & AV Family SRL nr. JRD 
3133/06.09.2021, publicată în BPI nr. 14705/07.09.2021, în temeiul art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorul 
majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța a decis „desemnarea în calitate de lichidator judiciar 
pe Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu lunar în sumă fixă de 270 lei și un onorariu de succes de 1% din sumele 
obținute prin vânzarea de bunuri și recuperarea de creanțe.” 
• Menţionăm faptul că în considerentele și dispozitivul hotărârii s-a consemnat, în mod eronat: „Numeşte, în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei BF&AV Family SRL în insolvenţă pe practicianul Consultant Insolvenţă SPRL cu un 
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onorariu de 20 lei lunar şi onorariu de succes 1 %, conform Deciziei creditorului majoritar DGRFP Galaţi – AJFP 
Constanţa publicată în BPI nr. 14705/07.09.2021”. 
2. Referitor la situația financiară a debitorului și bunurile existente în patrimoniu 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Cutov A., 
Adresa nr. 5117/30.11.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor 
documente cu privire la debitorul BF & AV Family SRL:  
• Raportul de evaluare a bunului mobil din averea debitorului – Frigo Land incinta frigorifică; 
• Contractul privind prestări servicii de evaluare încheiat cu Biroul Expertului evaluator Constantin S. I. (inclusiv 
factura fiscală); 
• Regulamentul de vânzare a bunului mobil din averea debitorului – Frigo Land, propus spre aprobarea adunării 
creditorilor din data de 27.10.2021; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Cererea de admitere a creanței formulată de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• 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 BF & AV Family 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 BF & AV Family SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul BF & AV Family 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.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar provizoriu a comunicat parțial 
înscrisurile solicitate de către subscrisa. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4254/08.XI.2018, Hotărârea nr. 01/15.10.2018 
a Adunării Generale a Asociaților, asociatul unic și administratorul societății debitoare BF & AV Family SRL este dna 
Coada A.. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 5118/30.11.2021 către administratorul dna Coada A., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860189972, prin care a solicitat: „Vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului BF & 
AV Family SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile 
obligatorii ale debitorului BF & AV Family SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
existente în averea debitorului BF & AV Family SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi 
susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale”.  
Cu privire la valorificarea bunului mobil Frigo Land incinta frigorifică din averea debitorului, menționăm următoarele: 
- Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar nu a comunicat subscrisei raportul de 
evaluare întocmit de Biroul Expertului evaluator Constantin S. I.; 
- Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu a fost comunicată lichidatorului judiciar Încheierea civilă nr. 
1301/2021 din data de 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4000/118/2021, prin care acesta a fost numit, în vederea constituirii contului unic de insolvență și menționării acestui 
cont în cadrul regulamentului de organizare și desfășurare a licitații publice pentru valorificarea bunului mobil; 
- fostul administrator statutar Coada A. nu a răspuns solicitărilor subscrisei în sensul prezentării bunului mobil în 
vederea sigilării acestuia. 
5. Referitor la sumele avansate de lichdiatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 8,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010610 02.12.2021 8.80 lei 

comunicare somație către administratorul statutar Coada 
A. 

 Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 8,20 lei  
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cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 

6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului BF & AV Family SRL, identificarea și valorificarea bunurilor din 
averea debitorului, identificarea evidențelor și registrelor contabile ale 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. 
 
 
 


