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

Nr.: 5725 Data emiterii: 27.12.2021 
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 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 Flabis PGR 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 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 disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
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. 5257/08.12.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 16.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 20877/09.12.2021 (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-fond-16.12.2021-3.pdf. 
2. Referitor la dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea civilă nr. 2022 din data de 16.12.2021 
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: 
„Pune în vedere lichidatorului judiciar să repete de îndată măsurile de contactare ale administratorului 
special/administratorului statutar al debitoarei cu solicitarea de a-i preda bunul imobil aflat în averea debitoarei, să facă 
dovada că a procedat în acest sens anexat următorului raport de activitate.”. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către administratorul special Popa Gh. R. Somația nr. 5265/08.12.2021 (transmisă 
prin e-mail) prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să procedați la 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. De asemenea, revenim la solicitările anterior comunicate și vă solicităm 
comunicați lichidatorului judiciar următoarele 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; 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 contactat telefonic administratorul special Popa Gh. R., în vederea predării bunului 
mobil din averea debitorului. 
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Conform discuției telefonice, 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, este în stare tehnică nefuncțională, fiind localizat în Turda, str. Barbu Lăutaru, nr. 
74A, jud. Cluj. 
3. Referitor la valorificarea bunului mobil din averea debitorului 
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”. 
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 
publicată în BPI nr. 20826/08.12.2021 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. (extras BPI depus la dosarul cauzei) 
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. 
Conform Procesului-verbal nr. 5467/15.12.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Flabis PGR SRL din 
data de 15.12.2021, 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 Flabis PGR SRL nr. 714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 15195/15.09.2021 (respectiv un procent de 100,00% 
din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act/a 
aprobat Raportul 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. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Flabis PGR SRL nr. 714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 15195/15.09.2021  (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat tipul 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. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Flabis PGR SRL nr. 714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 15195/15.09.2021  (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 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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Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor Flabis PGR SRL din data de 15.12.2021, ora 09:00, 
respectiv îndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Flabis PGR SRL nr. 714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 
15195/15.09.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.12.2021, 
la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 5467/15.12.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Flabis PGR SRL din data de 
15.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21340/16.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-debitorului-Flabis-PGR-SRL-din-data-de-15.12.2021-ora-09.00.pdf.  
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Flabis PGR SRL din data de 15.12.2021, 
lichidatorul judiciar a procedat la organizarea următoarelor licitații publice în vederea valorificării 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, la prețul de 744 lei + TVA (reprezentând 100% din valoarea de 
piață), astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 23.12.2021, ora 13:00 (în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică 
va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 30.12.2021 ora 13:00, 06.01.2022 ora 13:00, 13.01.2022 ora 13:00, respectiv 
în data de 20.01.2022 ora 13:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a bunului mobil reprezintând 100% din 
valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR 
Belu M., depus la dosarul cauzei nr. 395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-mobil-autoturism-
Volkswagen-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL-100.pdf; https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-autoturism-
marca-volkswagen-lupo/;  
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Turda; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 16.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare din data de 15.12.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul mobil din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv a 
întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 5650/23.12.2021. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura de faliment sunt în 
cuantum de 104,05 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
RC21/D0355620 18.11.2021 20.00 lei solicitare informații debitor 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
RC21/D0374351 07.12.2021 20.00 lei solicitare informații debitor 

3 Olimpiq Media SRL PBL 29144 16.12.2021 64,05 lei 
Publicare anunț de licitație publică în ziarul 

Național din data de 16.12.2021 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor 

din procedura de faliment 
104,05 lei 

 
5. 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. 
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 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. 
 
 
 


