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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 139 Din data de 11.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 651/30/2021; 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: Saol Servcom SRL, cod de identificare fiscală: 17011195; Sediul social: Timișoara, str. Protopop George 
Popovici, nr. 6, ap. 4, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/3654/2004. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Saol Servcom SRL, conform 
Rezoluției din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de 
îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul Saol Servcom SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Saol Servcom SRL 

Număr dosar 651/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Saol Servcom 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 insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Saol Servcom SRL nr. 5356/10.12.2021, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 11.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21225/15.12.2021 şi 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-
de-activitate-termen-lunar-11.12.2021.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere dispozițiile Rezoluției din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 651/30/2021, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Saol 
Servcom SRL în data de 20.12.2021, ora 11:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
Saol Servcom SRL nr. 5378/13.12.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
(2). Aprobarea concluziilor Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Saol Servcom SRL nr. 5378/13.12.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar al debitorului Saol Servcom SRL dna Savu O. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 
(4). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL desemnat de către judecătorul-sindic prin Rezoluția 
din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021.  
(5). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 
întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Saol Servcom 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 20.12.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 27.12.2021, la ora 11:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Saol Servcom SRL din data de 20.12.2021, ora 11:00 a fost 
publicat în BPI nr. 21097/13.12.2021 și afișat 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-20.12.2021-
si-27.12.2021-ora-11.00.pdf. (extras BPI depus la dosarul cauzei) 
Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Saol Servcom SRL, nr. 
5378/13.12.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, comunicat creditorului majoritar, publicat în BPI şi afișat pe site-
ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-intocmit-in-
temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf. (extras BPI depus la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 5575/20.12.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Saol Servcom SRL din 
data de 20.12.2021, ora 11:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Saol Servcom SRL nr. 4050/12.10.2021 publicat în BPI nr. 17174/13.10.2021 (respectiv un 
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procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Saol Servcom SRL nr. 5378/13.12.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Saol Servcom SRL nr. 4050/12.10.2021 publicat în BPI nr. 17174/13.10.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat concluziile Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Saol Servcom SRL nr. 5378/13.12.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Saol Servcom SRL nr. 4050/12.10.2021 publicat în BPI nr. 17174/13.10.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor nu a comunicat vot cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
4. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Saol Servcom SRL nr. 4050/12.10.2021 publicat în BPI nr. 17174/13.10.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% 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 
Rezoluția din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021. 
5. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Saol Servcom SRL nr. 4050/12.10.2021 publicat în BPI nr. 17174/13.10.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru 
întreaga procedură simplificată de insolvență a debitorului Saol Servcom 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 debitorului Saol Servcom SRL din data de 20.12.2021, ora 
11:00, 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 definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Saol Servcom 
SRL nr. 4050/12.10.2021 publicat în BPI nr. 17174/13.10.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării 
Generale a Creditorilor din data de 27.12.2021, la ora 11:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 5575/20.12.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Saol Servcom SRL din data de 
20.12.2021, ora 11:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21580/21.12.2021 și afișat 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-20.12.2021-si-27.12.2021-ora-11.00.pdf. 
3. Referitor la dosarul nr. 651/30/2021/a1 
Conform Adresei nr. IF2021-042060/14.10.2021 emisă de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, societatea Saol 
Servcom SRL nu figurează în evidențele fiscale ale DFMT cu bunuri impozabile și nici cu obligații fiscale. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
Conform facturii fiscale nr. 01 emisă în data de 10.12.2019 (comunicată lichidatorului judiciar de către reprezentanții 
din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara), societatea Saol Servcom SRL prin administratorul Savu O. a 
vândut la data 10.12.2019 de către persoana fizică Zanfir S. C., bunul mobil - Autoturism marca Volkswagen Golf 1K 
ABBKCX01, an fabricație 2006, serie motor 792335, nr. înmatriculare TM 28 ACZ, serie șasiu 
WVWZZZ1KZ6P017938, la prețul de 476,00 lei (inclusiv TVA). (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a formulat acțiune în anulare acte frauduloase prin care a solicitat Onoratului Tribunal ca prin 
hotărârea ce o va pronunța să dispună: 
- Anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către Saol Servcom SRL către Zanfir S. C. prin intermediul 
Facturii fiscale nr. 01 din data de 10.12.2019, prin intermediul cărora Saol Servcom SRL în calitate de vânzător a 
valorificat către Zanfir S. C. în calitate de cumpărător, bunul mobil din averea Saol Servcom SRL – Autoturism marca 
Volkswagen Golf 1K ABBKCX01, an fabricație 2006, serie motor 792335, nr. înmatriculare TM 28 ACZ, serie șasiu 
WVWZZZ1KZ6P017938; 
- Repunerea părților în situația anterioară încheierii Facturii fiscale nr. 01 din data de 10.12.2019, în sensul obligării 
pârâtului Zanfir S. C. la restituirea bunului mobil transferat fraudulos - autoturism marca Volkswagen Golf 1K 
ABBKCX01, an fabricație 2006, serie motor 792335, nr. înmatriculare TM 28 ACZ, serie șasiu 
WVWZZZ1KZ6P017938, către debitorul Saol Servcom SRL; 
- În subsidiar: În ipoteza în care aceste bunuri nu mai există, solicităm obligarea pârâtului  Zanfir S. C. la restituirea 
către debitorul Zanfir S. C. a contravalorii bunului mobil transferat de la data transferului patrimonial efectuat – 
10.12.2019 şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului 
patrimonial fraudulos; 
- Obligarea pârâtului Zanfir S. C. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 651/30/2021/a1 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 03.02.2022. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
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Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 44,00 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0306673 
12.10.2021 20.00 lei furnizare informații debitor 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00009087 12.10.2021 24.00  lei 
comunicare notificare către debitor, adminstrator și fostul 

lichidator judiciar provizoriu 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
44,00 lei 

 
5. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar  
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Saol Servcom SRL din data de 20.12.2021, ora 11:00, 
retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL este în valoare de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga 
procedură simplificată de insolvență a debitorului Saol Servcom SRL, în cazul onorariului fix și procentul de 1% din 
sumele distribuite creditorilor, în cazul onorariului de succes (exclusiv TVA). 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea soluționării 
dosarului nr. 651/30/2021/a1, înaintării cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar formulată în temeiul 
art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 către Tribunalul Timiș și îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute 
de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


