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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 299 Din data de 20.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2217/112/2021; Tribunal Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 
3.1. Debitor: Bismadera SRL, cod de identificare fiscală: RO 39191720; Sediul social: satul Feldru, Comuna Feldru, nr. 
469, jud. Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/383/2018. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului Bismadera SRL, conform 
Sentinței civile nr. 464/2021 din data de 03.12.2021 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea 
nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a cererilor de admitere a creanțelor formulate împotriva averii debitorului 
Bismadera SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererilor de admitere a creanțelor formulate împotriva averii debitorului Bismadera SRL 

Număr dosar 2217/112/2021; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin 
Temei juridic art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bismadera SRL 
Prin Sentința civilă nr. 464/2021 din data de 03.12.2021 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 70 și 72 din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Bismadera SRL, cu sediul social în loc. 
Feldru, nr. 469, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-
Năsăud sub nr. J06/383/2018, având CUI RO 39191720. 
În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) şi art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de 
administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Consultant Insolvenţă S.P.R.L., cu sediul procesual ales în 
Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, înregistrată la U.N.P.I.R. în Registrul Formelor de Organizare 
RFO II sub nr. 0649, având CUI 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G., care va îndeplini 
atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Prin Sentința civilă nr. 464/2021 din data de 03.12.2021 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, au fost stabilite următoarele termene: 
- Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitorului Bismadera SRL este la 
data de 03.01.2022; 
- Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar de creanțe este la data de 23.01.2022. 
- Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru întocmirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență a tabelului definitiv de creanțe este la data de 13.02.2022. 
- Termenul administrativ de control a fost stabilit în data de 25.02.2022. 
Având în vedere faptul că, debitorul Bismadera SRL prin administratorul statutar dna Opris M. M. nu a depus la dosarul 
cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor 
prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat 
notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului Bismadera SRL prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire și prin e-mail următorilor creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Notificare nr. Confirmare de 
primire nr.  

1 
Comuna Feldru 

Comuna Feldru, Str. Vasile Naşcu, Nr.186, Cod 427080, jud. 
Bistrița-Năsăud 

5450/14.12.2021 
AR39860051292 

2 
Directia Regionala Vamala Cluj 

Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, Corp B, Oradea, Jud. Bihor, 
Cod 410519 

5451/14.12.2021 
AR39860051302 

3 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului  

Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, 
Bucuresti, cod postal 014294 

5452/14.12.2021 
AR39860051312 

4 

Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud 

Bistrița, B-dul 1 Decembrie nr.6-8, C.P. 420080, jud. Bistrița-
Năsăud 

5453/14.12.2021 
AR39860051322 

Notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Bismadera SRL nr. 5440/14.12.2021 
a fost publicată în BPI nr. 21279/15.12.2021, afișată pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Notificare-privind-deschiderea-procedurii-generale-a-insolventei-si-Dubla-
convocare-AGC-in-26.01.2022-si-02.02.2022-ora-09.00.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 14.10.2021, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. (dovezi anexate raportului nr. 5629/22.12.2021 
depus la dosarul cauzei) 
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Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență a respectat prevederile legale 
instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii. 
În procedura de verificare a cererilor de admitere a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
- Conform art. 5 pct. (69) din Legea nr. 85/2014: „tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate creanțele scadente sau 
nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul 
judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menționate atât suma solicitată de către creditor, cât și suma 
acceptată și rangul de prioritate, iar în situația creditorului aflat în procedura insolvenței se va arăta și administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra și creanțele 
născute după deschiderea procedurii și până la momentul intrării în faliment;”. 
- Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). 
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevăzute de legi speciale. […]” 
- Conform art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este 
înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în 
urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.” 
- Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele 
care „[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
- Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, următoarele declaraţii de creanţă:  
I. Grupa creanțelor bugetare: 
Conform art. 5 pct. 14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele constând în impozite, taxe, 
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele 
bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de 
creanţă neacoperită;” 
1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bistrița-Năsăud, cu sediul în Municipiul Bistrița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, jud. Bistrița-Năsăud, a formulat Cerere 
nr. 17108/25.10.2021 de deschidere a procedurii insolvenței debitorului Bismadera SRL, având în vedere înregistrarea 
obligațiilor fiscale datorate de debitor la bugetul statului în valoare de 344.827 lei, din care: 
- TVA – 164.548 lei; 
- Impozitul pe veniturile din salarii – 76 lei; 
-Impozitul pe dividende – 13.378 lei; 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 11.412 lei; 
- Amenzi – 11.750 lei; 
- Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată – 12.507 lei; 
- Obligații fiscale accesorii TVA – 6.501 lei; 
- Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați – 16.261 lei; 
- Contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați – 4.988 lei; 
- Contribuția asiguratorie de muncă – 1.161 lei; 
- Contribuția de asigurări sociale (domeniul construcțiilor) – 103.588 lei; 
- Contribuția asiguratorie de muncă (domeniul construcțiilor) – 11.164 lei, conform fișei sintetice totale editată la data 
de 25.10.2021 și titlurilor executorii emise în dosarul de executare nr. 039191720. 
Conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile încheiat în data de 09.10.2019 nr. 1559/09.10.2019 de 
către Administrația Județeană a Finanețor Publice Bistrița-Năsăud prin Serviciul Fiscal Orășănesc Năsăud (anexat 
Cererii de deschidere a procedurii insolvenței), având în vedere neplata de către debitorul Bismadera SRL a obligațiilor 
fiscale în valoare totală de 38.616 lei, a fost aplicat sechestrul asupra bunului mobil – autoutilitară furgon, marca 
Renault L FLAM TRAFIC, an fabricație 2011, culoare alb, serie șasiu VF1FLAMA6CV421940, număr de 
înmatriculare BN 05ZWK, lăsat în custodia administratorului Opris M. M., loc depozitare Feldru, nr. 469, jud. Bistrița-
Năsăud, având o valoare de 35.000 lei. 
De asemenea, creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud a depus Cererea nr. BNG-REG-17108-16.12.2021 de admitere a creanței, prin care a 
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solicitat înscrierea în tabelul de creanțe al debitorului Bismadera SRL cu o creanță în valoare de 344.827 lei, 
reprezentând debite și accesorii la data deschiderii procedurii generale a insolvenței, conform fișei sintetice totală 
editată la data de 16.12.2021. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bistrița-Năsăud a depus Declarație de creanță suplimentară nr. 21.753/29.12.2021, prin care a solicitat 
înscrierea în tabelul preliminar de creanțe cu suma de 26.931 lei reprezentând obligații fiscale stabilite prin Decizia de 
impunere nr. 3251/28.12.2021. 
Menționăm faptul că, conform Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite urmare verificării 
documentare nr. 3251/28.12.2021, pentru perioada – octombrie 2021, au fost stabilite obligații fiscale în valoare de 
26.931 lei reprezentând impozitul pe veniturile din alte surse: 
„Potrivit ultimei balanțe întocmite de societate la 31.10.2021 si prezentate organelor de control, societatea figureaza cu 
sold debitor al contului 461-"Debitori diverși" in suma de 269.309 lei. Din explicațiile date de reprezentanții societății, 
aceste sume au fost ridicate de către administrator, nu se pot justifica și nu au fost decontate pana la aceasta data. Astfel, 
societatea verificata nu poate demonstra că sumele ridicate de administrator/asociat, au fost utilizate pentru nevoile 
persoanei juridice, aceste sume nu au fost returnate societății pana la data verificării. Organele de inspecție fiscala, in 
baza art. 11, alin, 1 din Legea 227/2015 precum si art 6, 14, 15 si 21 din Legea 207/2015, apreciaza ca suma de 269.309 
lei, ridicata de asociatul/administratpr al societății, care nu a putut fi justificata/ca si utilizata în scopul activității 
economice a societății, a fost ridicata in beneficiul personal al asociatului/administrator al societății, si au aplicat 
procentul de 10% asupra, sumei ridicate impozitul fiind cu reținere la sursa. Pentru suma ridicata, impozitul calculat de 
către organul de inspecție este de 26.931 lei (269.309*10%).” 
În urma verificării cererilor de admitere a creanței (Declarație de creanță suplimentară nr. 21.753/29.12.2021 și Cererea 
nr. BNG-REG-17108-16.12.2021 de admitere a creanței), administratorul judiciar a constatat faptul că acestea au fost 
depus în termenul legal, fiind înregistrate la Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în data de 20.12.2021 și în data de 29.12.2021. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii 
de verificare prevăzute de prezentul capitol [...].(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-
un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale”, administratorul judiciar a procedat la analiza 
cererii de admitere a creanței și a documentelor justificative anexate, respectiv a înscris creanța creditorului Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud în valoare de 371.758 lei (26.931 lei + 344.827 lei) în tabelul preliminar de creanțe, astfel: 
- a înscris creanța în valoare de 38.616,00 lei cu rangul de preferință prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 
85/2014, înscrisă provizoriu conform art. 103 din Legea nr. 85/2014 până la identificarea și efectuarea evaluărilor 
bunului mobil care face obiectul cauzei de preferință, conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile 
încheiat în data de 09.10.2019 nr. 1559/09.10.2019; 
- a înscris creanța în valoare de 333.142,00 lei (371.758 lei – 38.616,00 lei) cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. 
art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară. 
2. Comuna Feldru prin primar Tiolan G., cu sediul în Feldru, str. Vasile Nașcu, nr. 186, jud. Bistrița-Năsăud, a 
comunicat administratorului judiciar Cererea nr. 11760/16.12.2021 prin care a solicitat înscrierea la masa credală a 
debitorului Bismadera SRL cu suma de 1.169 lei, reprezentând taxa auto datorată la bugetul local. 
Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererea de admitere a 
acestei creanțe este scutită de plata taxei judiciare de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza 
cererii formulată de Comuna Feldru. 
Conform Notei de plată emisă în data de 16.12.2021, debitorul Bismadera SRL datorează la bugetul local suma de 
1.169 lei reprezentând taxa auto datorată de persoane juridice, din care: 510 lei – debite restante; 540 lei – debit curent; 
119 lei – accesorii. 
Administratorul judiciar a înscris creanța solicitată de Comuna Feldru în valoare de 1.169 lei în tabelul preliminar de 
creanțe al debitorului Bismadera SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (5) din Legea nr. 85/2014 
– creanță bugetară, sub condiția comunicării tuturor documentelor justificative în baza cărora a fost stabilită această 
creanță (decizii de impunere, somații, etc.). 
În temeiul disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 
309/20.01.2022 către Comuna Feldru privind înscrierea creanței solicitate condiția comunicării tuturor documentelor 
justificative aferente. 
II. Grupa creanțelor chirografare: 
Conform art. 5 pct. 22 din Legea nr. 85/2014 „creditori chirografari sunt creditorii debitorului înscriși în tabelele de 
creanțe care nu beneficiază de o cauză de preferință. Sunt creditori chirografari și creditorii care beneficiază de cauze de 
preferință, ale căror creanțe nu sunt acoperite în totalitate de valoarea privilegiilor, a ipotecilor sau a gajurilor deținute, 
pentru partea de creanță neacoperită. Simpla înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a unei creanțe 
nu determină transformarea acesteia în creanță care beneficiază de o cauză de preferință;”. 
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1. BCR Leasing IFN SA, având sediul social în București, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Clădirea 
A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, avand nr. de înregistrare la Registrul Comerțului București 
J40/3213/2001, CUI R013795308, a depus Cererea nr. 2161/27.12.2021 de admitere a creanței prin care a solicitat 
înscrierea la masa credală a debitoarei Bismadera SRL, cu suma de 16.715,59 lei, rezultată din contractul de leasing 
financiar nr. 118608/03.06.2019, din care: 
- suma de 9,093.75 lei TVA inclusiv, sume restante facturate (rate de leasing, penalizări, asigurare CASCO refacturata);  
- suma de 29,824.90 lei fara TVA (echivalentul a 6,026.45 EUR) cu titlu de daune interese aferente contractului de 
leasing - suma aferenta coloanei outstanding din scadentar. 
Din sumele descrise mai sus se diminuează valoarea obtinuta din revanzarea bunului finanțat, respectiv suma de 
21,585.68 lei (exclusiv TVA, conf. factura) si 617.38 lei suma obtinuta din executare. 
Astfel: 9.093,75 lei + 29.824,90 lei – 21.585,68 lei – 617,38 lei = 16.715,59 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal în data de 28.12.2021, fiind achitată taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform OP din data de 22.12.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul BCR Leasing IFN SA și a documentelor justificative anexate, identificând 
următoarele aspecte: 
- Creditorul  BCR Leasing IFN SA  și debitorul Bismadera SRL a încheiat în anul 2019 contractul de leasing financiar 
nr. 118608/03.06.2019, prin care debitoarea a solicitat finanțarea pentru achiziționarea, în regim de leasing financiar a 
unui autoturism VOLKSWAGEN PASSAT cu serie de sasiu WVWZZZ3CZFE422908. 
- Potrivit clauzelor contractuale, creditorul BCR Leasing IFN SA  cumpără bunul la solicitarea debitoarei, transmite 
dreptul de posesie si folosința a acestuia in schimbul plătii ratelor de leasing, cu posibilitatea pentru utili za tor-dea-
deveni-proprietar-al acestuia la expirarea dura tei-contractuale-cu condiția achitării integrale a ratelor de leasing si a 
îndeplinirii celorlalte obligații asumate de parti prin contract. 
- Având în vedere neachitarea facturilor fiscale emise în baza contractului de leasing, BCR Leasing IFN S.A. a reziliat 
la data de 29.03.2021 contractul de leasing nr. 118608/03.06.2019, potrivit contractului: „întârzierea plătii integrale 
timp de 15 (cincisprezece) zile lucratoare a unei rate de leasing, a unei prime de asigurare sau a oricărei obligații de 
plata prevăzute in contract" si respectiv a art. 15 din O.G nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing si societățile de 
leasing, transmițând intenția de denunțare către debitor conform notificării atașate. 
- Din sumele solicitate a fi înscrise în tabelul de creanțe (suma de 9,093.75 lei TVA inclusiv, sume restante facturate 
(rate de leasing, penalizări, asigurare CASCO refacturata) și suma de 29,824.90 lei fara TVA (echivalentul a 6,026.45 
EUR) cu titlu de daune interese aferente contractului de leasing - suma aferenta coloanei outstanding din scadentar) a 
fost dedusă suma obținută din revanzarea bunului obiect al contractului de leasing financiar. 
- Conform Încheierii de executare silită nr. 890/2021 din data de 21.05.2021 pronunțată de Judecătoria Năsăud în 
dosarul nr. 1244/265/2021, s-a dispus: „Admite cererea formulată de Biroul Executorului Judecătoresc Miron Boca 
Moldovan Andreea Laura, la cererea creditorului SC BCR Leasing IFN SA împotriva debitoarei SC Bismadera SRL. 
Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu reprezentat de Contractul de Leasing Financiar nr. 
118608/03.06.2019, pentru recuperarea sumei de 17.197,64 lei, reprezentând creanţă calculată către creditoare compusă 
din daune interese conform scadenţar (fără TVA), facturi emise şi neîncasate, penalităţi nefacturate, suma la care se vor 
calcula în continuare dobânzi şi penalităţi până la achitarea totală a debitului, precum şi a cheltuielilor de executare, prin 
toate modalităţile de executare prevăzute de lege. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiei 
cuprinse în titlul executoriu menţionat. Fără cale de atac”. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului 
BCR Leasing IFN SA în valoare totală de 16.715,59 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate 
prevăzută de disp. art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
2. Euras SRL, cu sediul social în Satu Mare str. Sănătății nr. K7/3, județul Satu Mare, înregistrată la ORC Satu Mare 
sub nr. J30/l978/1994 având C.U.I. RO 6661206, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul 
Cabinetului individual de avocat Bota S. din municipiul Satu Mare Piața 25 Octombrie, bloc T6, Ap.10, jud. Satu Mare, 
prin avocat Bota S., a depus Cerere de admitere a creanței prin care a solicitat cu o creanța in suma de 1.375.632,26 lei, 
conform următoarelor titluri executorii: 
-Ordonanța civilă nr. 148/15.07.2021 pronunțată în dosarul nr. 697/112/2021 deTribunalul Bistrița-Năsăud; 
-CEC seria BTRL1BD nr.3091598 emis de debitoare la data de 17.03.2021 și încheierile din 02.07.2021 din Dosar 
executional nr. 787/2021 emise de SCPEJ Morari Și Asociații, în temeiul încuviințării executării silite admisă în Dosar 
nr. 1019/265/2021 pronunțată de Judecătoria Năsăud prin încheierea nr. 659/15.04.2021. 
Suma de 1.375.632,26 lei este compusă din: 
- Suma de 718.688,25 lei reprezentând penalități de întârziere aferente Contractului de prestări servicii nr. 
106/04.03.2020, penalități acordate prin Ordonanța civila nr. 148/15.07.2021 pronunțată în Dosar nr. 697/112/2021 al 
Tribunalului Bistrita-Nasaud; 
- Suma de 504.222,55 lei, reprezentând penalități de întârziere datorate si calculate de la data 26.04.2021 stabilită în 
dispozitivul ordonanței și până la data deschiderii procedurii insolventei 03.12.2021. Penalitățile au fost acordate prin 
Ordonanța civila nr. 148/15.07.2021 pronunțată în Dosar nr. 697/112/2021 al Tribunalului Bistrita-Nasaud. Suma a fost 
calculată cu același temei și procent anterior prezentat, în contract și în motivarea ordonanței, în procent de 0,5% pe zi 
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de întârziere la valoarea contractului; calculate de la data 26.04.2021 stabilită în dispozitivul ordonanței și până la data 
deschiderii procedurii insolventei 03.12.2021; 
- Solicităm admiterea și înscrierea creanței constând în penalități de întârziere cu același temei și procent anterior 
prezentat (în procent de 0,5% pe zi de întârziere la valoarea contractului), în continuare, începând cu data deschiderii 
procedurii insolventei 03.12.2021 și până la data livrării produselor respectiv predării lucrării, conform Ordonanței 
civile nr. 148/15.07.2021, coroborat cu art.80 din Legea nr.85/2014; 
- Cheltuielile de judecată de 200 lei acordate prin Ordonanța civila nr. 148/15.07.2021 pronunțată în Dosar nr. 
697/112/2021 al Tribunalului Bistrita-Nasaud; 
- Suma de 143.515,30 lei, titlu executoriu constând în: Fila CEC seria BTRL1BD nr.3091598 emis la data de 
17.03.2021 in suma de 135.000 lei, titlu executoriu in temeiul Art.640 C.pr.civ. , confirmat prin încheierea nr. 
659/15.04.2021, si cheltuieli de executare silita in suma de 8.515,30 lei conform încheierii din 02.07.2021 din Dosar 
exec.787/2021 al SCPEJ morari șl asociații, din care Euras SRL a achitat avans în sumă de 238 lei și s-a reținut suma 
consemnată de 2.500 lei conform aceleași încheieri. 
- Dobanda legala penalizatoare prevăzută de Ordonanța nr. 13 din 24.aug.2011, in suma de 9.006,16 lei, calculata 
asupra sumei de 135.000 lei din titlul executoriu CEC seria BTRL1BD nr.3091598 emis la data de 17.03.2021, a fost 
calculata de la data emiterii CEC la data de 17.03.2021, aceasta fiind scadenta plătii titlului executoriu, si pana la data 
deschiderii procedurii insolventei 03.12.2021 din prezentul dosar. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, administratorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, fiind achitată taxa judiciară de timbru de 200 lei, conform chitanței nr. 136483TXL 
141203015321/14.12.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la analiza cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Euras SRL și a documentelor justificative anexate, reținând următoarele 
aspecte principale: 
- Prin Sentința civilă nr. 148 din data de 15.07.2021 pronunțată în dosar nr. 697/112/2021 al Tribunalului Bistrița-
Năsăud (rămasă definitivă prin neintroducerea cererii în anulare), s-a dispus: „Admite cererea de emitere a ordonanţei 
de plată formulată de creditorul societatea Euras SRL în contradictoriu cu debitorul societatea Bismadera SRL şi în 
consecinţă: - dispune emiterea ordonanţei de plată în sarcina debitorului pentru suma de 718.688,25 lei, reprezentând 
penalităţi de întârziere aferente contractului de prestări –servicii nr. 106/2020, precum şi pentru penalităţi de întârziere 
datorate de la data de 26.04.2021 până la data livrării produselor, respectiv predării lucrării; - stabileşte termen de plată 
la 30 de zile de la comunicare Obligă debitorul să plătească creditorului cheltuieli de judecată în cuantum de 200 lei, 
reprezentând taxă judiciară de timbru”. 
- Suma de 504.222,55 lei, reprezentând penalități de întârziere datorate de la data de 26.04.2021 până la data livrării 
produselor, respectiv predării lucrării, penalități acordate prin Sentința civilă nr. 148 din data de 15.07.2021. Suma a 
fost calculată cu același temei și procent anterior de 0,5% pe zi de întârziere la valoarea contractului; calculate de la data 
26.04.2021 stabilită în dispozitivul sentinței civile și până la data deschiderii procedurii insolvenței 03.12.2021; 
- Prin CEC seria BTRL1BD nr. 3091598 emis la data de 17.03.2021 în suma de 135.000 lei depus în vederea plății la 
banca și pentru care s-a emis Refuz de plata la 19.03.2021, titlu executoriu in temeiul Art.640 C.pr.civ. , debitoarea a 
fost obligată să achite societății Euras SRL suma de 135.000 lei. Având în vedere că debitoarea nu a achitat suma 
datorată, creditorul a formulat cererea de executare silita înregistrată sub dosar exec. nr. 787/2021 al SCPEJ Morari Și 
Asociații, conform Încheierii din 02.07.2021 din dosar exec. 787/2021 al SCPEJ Morari Și Asociații, rezultând suma de 
143.515,30 lei, titlu executoriu constând în: Fila CEC seria BTRL1BD nr.3091598 emis la data de 17.03.2021 in suma 
de 135.000 lei, titlu executoriu in temeiul Art. 640 C.pr.civ., confirmat prin Încheierea nr. 659/ 15.04.2021 din Dosar nr. 
1019/265/2021 al Judecătoriei Năsăud., si cheltuieli de executare silita in suma de 8.515,30 lei conform încheierii din 
02.07.2021 din Dosar exec.787/2021 al SCPEJ Morari Și Asociații. 
- Creditorul Euras SRL a solicitat înscrierea la masa credala inclusiv cu dobanda legala penalizatoare prevăzută de 
Ordonanța nr. 13 din 24.aug.2011, in suma de 9.006,16 lei ron, calculata asupra sumei de 135.000 lei din titlul 
executoriu CEC seria BTRL1BD nr.3091598 emis la data de 17.03.2021, a fost calculata de la data emiterii CEC la data 
de 17.03.2021, aceasta fiind scadenta plătii titlului, si pana la data deschiderii procedurii insolventei 03.12.2021. 
În conformitate cu disp. art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului 
Euras SRL în valoare totală de 1.375.632,26 lei în tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de 
disp. art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că, lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului Bismadera SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul de largă circulație Național, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din 
Legea nr. 85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.”Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat 
coordonator ec. Popescu G.  


