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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 67 Din data de 05.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5139/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: MG-BAU Renovări SRL, cod de identificare fiscală: 32494387; Sediul social: sat Dumbrăvița, comuna 
Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1446/2015. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului MG-Bau Renovări 
SRL nr. 2941/12.08.2021 publicat în BPI nr. 13671/16.08.2021. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; 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 MG-BAU Renovări SRL, 
numit prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, în temeiul art. 160 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raportul asupra 
fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul MG-BAU Renovări SRL, astfel întocmit, 
în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe  

privind debitorul MG-BAU Renovări SRL 

1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil Suma în lei 
TVA 

colectată 
Observații 

1 

Autoturism marca Dacia, model Logan Break (MCV), an fabricație 
2008, Serie șasiu UU1KSDAM539827340; Număr locuri: 5 (toate 
pe scaune); Culoare: alb; Capacitate cilindrică: 1.598 cmc; 
Combustibil: benzină, norma de poluare Euro 4; Putere motor: 77 
kw (105 CP); Kilometrii parcurși la data inspecției: 167.921; Stare 
tehnică: bun funcțional 

8,833.60 lei 1,410.41 lei 

Bunul mobil a fost adjudecat de 
către persoana fizică Solomie Gh. 
conform Procesului-verbal de 
licitație publică nr. 
5646/23.12.2021 și Actului de 
adjudecare nr. 5719/24.12.2021. 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 8,833.60 lei 1,410.41 lei   

Menţiuni privind caietul de sarcini al licitației publice: 

Încasări caiet sarcini licitaţie 
Suma în 

lei 
TVA 

colectată 
Caiet de sarcini achiziționat de persoana fizică Solomie Gh. în vederea participării la licitația publică din 
data de 23.12.2021 

119.00 lei 19.00 lei 

Total 119.00 lei 19.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe 
Suma 
în lei 

TVA 
colectată 

1   0.00 lei 0.00 lei 
  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0.00 lei 0.00 lei 

Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 

  Suma în lei 
TVA 

colectată 
Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de creanţe 8,952.60 lei 1,429.41 lei 

3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 160 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
- Mențiuni privind retribuţia lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie  Suma (lei) onorariu aprobat  

1 
Onorariu fix lichidator judiciar de 4.500 lei exclusiv TVA, conform Încheieirii de ședință 
a Camerei de Consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019 

5,355.00 lei 
4500 lei 

(exclusiv TVA) 

2 

Onorariu variabil lichidator judiciar de 10% (exclusiv TVA) din sumele recuperate în 
cadrul procedurii de insolvență, conform Încheieirii de ședință a Camerei de Consiliu din 
data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
5139/30/2019 

895.26 lei 

 10% (exclusiv 
TVA) din sumele 

recuperate în 
cadrul procedurii 

de insolvență  
  Total retribuţie lichidator judiciar 6,250.26 lei   

- Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 160 pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli Suma (lei) 
Obligaţii 
achitate 

Creditare societate 
(sume avansate de 
lichidator judiciar) 

Obligaţii de 
plată 

restante 
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1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 85/2014 
(conform art. 119 alin. (4) din Statutul privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă din 29.09.2007 - 
pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma 
încasată, exclusiv TVA) 150.46 lei 0.00 lei 0.00 lei 150.46 lei 

2 

Cheltuieli taxă notare litigiu dosar nr. 5139/30/2019/a2 aflat pe rolul 
Tribunalul Timiș în CF imobil deținut de pârâtul Roman V. - sume 
avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu 
G. 75.00 lei 0.00 lei 75.00 lei 0.00 lei 

3 

Cheltuieli onorariu evaluator Evaluar SRL desemnat în vederea 
evaluării bunului mobil (conform facturii fiscale Serie EV Numar 
201215 din data de 03.12.2020) 300.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 300.00 lei 

4 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 58.88 lei 0.00 lei 58.88 lei 0.00 lei 

5 

Cheltuieli furnizare informații Oficiul Național al Registrului 
Comerțului - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 20.00 lei 0.00 lei 20.00 lei 0.00 lei 

6 
Cheltuieli publicare anunțuri în ziar - sume avansate de lichidatorul 
judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 511.46 lei 0.00 lei 511.46 lei 0.00 lei 

 Total cheltuieli prevăzute la art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 1,115.80 lei 0.00 lei 665.34 lei 450.46 lei 

 
din care sume avansate pentru plata cheltuielilor de procedură de 
către lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 665.34 lei    

 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și număr 
document 

Data 
document 

Sumă  
(incusiv 
TVA) Descriere 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007312 07.08.2020 
7.72 lei 

comunicare somație nr. 2400/06.08.2020 către administratorul 
social 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00008981 18.08.2020 
7.32 lei 

comunicare somație nr. 2534/17.08.2020 către administratorul 
social 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00008281 08.09.2020 
7.32 lei 

comunicare somație nr. 2783/04.09.2020 către administratorul 
social 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00008585 16.09.2020 
7.72 lei 

comunicare somație nr. 2941/15.09.202 către administratorul 
social 

5 Olimpiq Media SRL PBL 20861 01.10.2020 
42.70 lei 

publicare anunț selecție oferte servicii de evaluare în ziarul 
Național din data de 01.10.2020 

6 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1952124 29.10.2020 

20.00 lei 
solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare informații nr. 

1952124/30.10.2020 

7 C. N. Poșta Română S.A. DIV00011093 17.11.2020 
12.80 lei 

comunicare cerere de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar 

8 Olimpiq Media SRL PBL 22510 21.12.2020 
61.57 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 21.12.2020 

9 C. N. Poșta Română S.A. DIV00012737 29.12.2020 
7.80 lei 

comunicare Cerere nr. 4325-18.12.2020 notare litigiu CF către 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

10 
Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară 

63 29.12.2020 
75.00 lei 

taxa notare litigiu dosar nr. 5139/30/2019/a2 aflat pe rolul 
Tribunalul Timiș în CF imobil deținut de pârâtul Roman V. 

11 Olimpiq Media SRL PBL 23372 09.02.2021 
54.45 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 09.02.2021 

12 Olimpiq Media SRL PBL 24464 31.03.2021 
58.17 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 31.03.2021 

13 Olimpiq Media SRL PBL 25466 20.05.2021 
59.10 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 20.05.2021 

14 Olimpiq Media SRL PBL 26158 24.06.2021 
59.10 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 24.06.2021 

15 C. N. Poșta Română S.A. DIV00005912 25.06.2021 8.20 lei Comunicare somație către pârâtul Roman V. 

16 Olimpiq Media SRL PBL 27010 18.08.2021 
58.79 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 18.08.2021 

17 Olimpiq Media SRL PBL 27569 22.09.2021 
58.79 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 22.09.2021 

18 Olimpiq Media SRL PBL 29018 09.12.2021 
58.79 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național din data 
de 09.12.2021 

 Total cheltuieli de procedură 665.34 lei  
- Mențiuni privind impozitele și taxele aferente vânzării bunului mobil, conform disp art. 161 pct. 1 din Legea nr. 
85/2014: 

Mențiuni cu privire la TVA 

TVA colectată conform disp. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 1,429.41 lei 
TVA de plată conform disp. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 1,429.41 lei 

 
Mențiuni cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat (cota de impozite de 3%, 0 salariați) 225.70 lei 

 
4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit, conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014: 

Sold inițial cont unic de insolvență 0.00 lei 
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Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire  0.00 lei 

Sold cont unic de insolvență la data de 03.01.2022 8,952.60 lei 

Total sume obținute din valorificarea bunului mobil din averea debitorului 8,952.60 lei 

Total cheltuieli (conform disp. art. 161 pct. 1 din Legea nr. 85/2014) 9,021.17 lei 
Sume de distribuit creditorilor conform disp. art. 161 din Legea nr. 85/2014 0.00 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  


