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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 591 Din data de 09.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3672/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Stelver Const SRL, cod de identificare fiscală: 38690552; Sediul social: sat Herneacova, oraș Recaș, nr. 
50, cam. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/73/2018. 
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 Stelver Const SRL, conform 
Încheierii civile nr. 820 din data de 09.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 3672/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția a II-
a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 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 Stelver Const 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 Stelver Const SRL 

Număr dosar 3672/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Casiana Todor  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Stelver Const SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 
simplificată de insolvență privind debitorul Stelver Const SRL nr. 113/07.01.2022, întocmit pentru termenul lunar din 
data de 09.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 389/10.01.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-
09.01.2022.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Guguci S. cu privire la efectuarea inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 07.10.2021, la ora 13:00, la sediul social al 
debitorului din satul Herneacova, oraș Recaș, nr. 50, cam. 1, jud. Timiș. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 3944/07.10.2021, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Stelver Const SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar nu s-a 
prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din averea 
debitorului Stelver Const SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 3809/01.10.2021 
către Primăria Orașului Recaș prin care a solicitat acesteia să comunice dacă societatea Stelver Const SRL figurează sau 
a figurat în perioada 2019-2021 în evidențele Primăriei Orașului Recaș cu bunuri impozabile. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Conform Adresei nr. 15312/04.10.2021 emisă de Primăria Orașului Recaș, societatea Stelver Const SRL figurează în 
evidențele fiscale cu bunul mobil – autoturism marca Peugeot 406, serie motor 4041859, serie șasiu 
VF38BRHZF81268675. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Registrului-Jurnal aferent lunii iulie 2021, în data de 15.07.2021 societatea Stelver Const SRL a vândut către 
House BGD Construct SRL bunul mobil – autoturism marca Peugeot 406, serie motor 4041859, serie șasiu 
VF38BRHZF81268675, la prețul de 1.150,00 lei + TVA. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 3810/01.10.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș 
prin care a solicitat comunicarea dacă societatea Stelver Const SRL figurează sau a figurat în perioada 2019-2021 în 
evidențele O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului nr. 252391/07.10.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara, după denumirea 
Stelver Const SRL, CUI 386905552, nu au fost identificate bunuri imobile înregistrate. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Conform Adresei nr. IF2021-040831/06.10.2021 emisă de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, societatea Stelver 
Const SRL nu figurează în evidențele fiscale cu bunuri impozabile și nici cu obligații fiscale restante.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. 3811/01.10.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș prin care a 
solicitat comunicarea dacă societatea Stelver Const SRL figurează sau a figurat în perioada 2019-2021 în evidențele 
SPC-Regim Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
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Conform Adresei nr. 39722/11.11.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, debitorul Stelver Const SRL figurează cu 
mijlocul de transport înmatriculat - autoturism marca Peugeot 406, serie motor 4041859, serie șasiu 
VF38BRHZF81268675, an fabricație 2001, data înmatriculării 12.12.2019, serie motor 4041859, CIV D233703. 
6. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului 
privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Stelver Const SRL, nr. 
4186/19.10.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 17746/21.10.2021 (extras BPI depus la 
dosarul cauzei) și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-Stelver-Const-
SRL.pdf. 
Conform disp. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat copia Raportului privind cauzele 
și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Stelver Const SRL, nr. 4186/19.10.2021 către 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș. 
3. Referitor la recuperarea creanțelor 
Conform balanței aferentă contului 4111 Clienți, societatea Stelver Const SRL înregistrează creanțe în valoare de 
24.350,00 lei, astfel: 
- Creanțe către Building Technology SRL – 10.395,00 lei (creanță prescrisă facturile fiscale fiind emise în perioada 
30.01.2018-08.03.2018); 
- Creanțe către Revenirea Construct 2013 SRL – 5.000,00 lei; 
- Creanțe către GPR 2016 SRL – 5.955,00 lei; 
- Creanțe către Dumexim SRL – 3.000,00 lei. 
În vederea recuperării creanțelor societății Stelver Const SRL, lichidatorul judiciar a comunicat următoarele somații: 
- a comunicat somația nr. 4316/26.10.2021 către clientul GPR 2016 SRL (cu sediul social în satul Dubova, comuna 
Dubova, nr. 12, judetul Mehedinti; J25/20/2016; CUI 35418937), prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, prin care a solicitat achitarea debitului restant de 5.955,00 lei datorat către Stelver Const SRL, respectiv 
dobânda legală penalizatoare în valoare de 1.480,53 lei (calculată de la data scadenței facturii fiscale – data prezentei 
somații) și dobânda legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea Stelver Const 
SRL, în contul unic de insolvență deschis pe numele societății Stelver Const SRL (CUI 38690552) la Banca 
Transilvania SA - cod IBAN RO83 BTRL RONC RT04 9666 2801 în termen de maxim 7 zile de la primirea somației. 
Având în vedere faptul că, clientul GPR 2016 SRL nu a achitat debitul restant, lichidatorul judiciar a formulat și înaintat 
către Judecătoria Orșova Cererea de chemare în judecată a societății GPR 2016 SRL prin care a solicitat: 
• Obligarea pârâtei GPR 2016 SRL la plata către Stelver Const SRL a debitului restant în sumă de 5.955,00 lei 
reprezentând reprezentând debit restant aferent facturii fiscale nr. SV48 din data de 18.04.2019, scadentă în data de 
18.04.2019 în valoare de 19.228,00 lei. 
• Obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 1.407,28 lei, calculată de la data 29.08.2019 
până la data de 31.01.2022, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la data efectivă a plății;  
• Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 134/274/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Orșova, până la data întocmirii prezentului 
raport de activitate, nefiind stabilit primul termen de judecată.  
- a comunicat somația nr. 4314/26.10.2021 către clientul Oleconstruct Romania SRL (fosta Revenirea Construct 2013 
SRL) (cu sediul social în satul Bixad, com. Bixad, nr. 14/A, judetul Satu Mare; J30/138/2013; CUI 31237571), prin 
poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care a solicitat achitarea debitului restant de 5.000,00 lei 
datorat către Stelver Const SRL, respectiv dobânda legală penalizatoare în valoare de 1.667,42 lei (calculată de la data 
scadenței facturii fiscale – data prezentei somații) și dobânda legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei 
datorate către societatea Stelver Const SRL, în contul unic de insolvență deschis pe numele societății Stelver Const SRL 
(CUI 38690552) la Banca Transilvania SA - cod IBAN RO83 BTRL RONC RT04 9666 2801 în termen de maxim 7 
zile de la primirea somației.  
Menționăm faptul că, debitorul datorat de Oleconstruct Romania SRL (fosta Revenirea Construct 2013 SRL) s-a născut 
urmare emiterii de către Stelver Const SRL a facturii fiscale nr. SV34 din data de 27.06.2018, scadentă în data de 
27.06.2018 în valoare de 20.000,00 lei. Creanța înregistrată față de Oleconstruct Romania SRL s-a prescris la data de 
27.06.2021 (înainte de data deschiderii procedurii simplificate a insolvenței). Astfel, lichidatorul judiciar se află în 
imposibilitate de a recupera această creanță. 
- a comunicat somația nr. 4315/26.10.2021 către clientul Dumexim SRL (cu sediul social în satul Bixad, com. Bixad, nr. 
14/A, judetul Satu Mare; J30/138/2013; CUI 31237571), prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
prin care a solicitat achitarea debitului restant de 3.000,00 lei datorat către Stelver Const SRL, respectiv dobânda legală 
penalizatoare în valoare de 728,60 lei (calculată de la data scadenței facturii fiscale – data prezentei somații) și dobânda 
legală penalizatoare calculată până la data restituirii sumei datorate către societatea Stelver Const SRL, în contul unic de 
insolvență deschis pe numele societății Stelver Const SRL (CUI 38690552) la Banca Transilvania SA - cod IBAN 
RO83 BTRL RONC RT04 9666 2801 în termen de maxim 7 zile de la primirea somației.  
4. Referitor la disp. art. 102 alin. (1) și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Persoana fizică Guguci S., în calitate de creditor salariat și delegat al salariaților debitoarei Stelver Const SRL a 
formulat cerere prin care, a solicitat să se constate, în temeiul art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, că salariatii 
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/creditorii sunt de drept în termenul de depunere a cererii de înscriere la masa credală a debitoarei Stelver Const SRL, 
respectiv a solicitat înscrierea creanței deținută de către salarți împotriva debitorului Stelver Const SRL, în cuantum 
total de 43.257 lei (compusă din 36.709 lei drepturi salariale restante la data de 31 iulie 2021 + 2.370 lei drepturi 
salariale restante aferente lunii august 2021 + 2.370 lei drepturi salariale restante aferente lunii septembrie 2021 + 1.808 
lei drepturi salariale salariale restante aferente lunii octombrie 2021) în tabelul definitiv de creanțe al debitoarei Stelver 
Const SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanțelor salariale ale societății Stelver Const SRL în tabelul definitiv de 
creanțe astfel: 
- a înscris creanțele salariale în valoare totală de 39.079 lei reprezentând salariile datorate către următorii angajați: 
- a respins creanța în valoare de 4.178,00 lei reprezentând salariile solicitate de către Guguci S. pentru perioada 
septembrie 2021 – octombrie 2021, având în vedere următoarele: 
• Conform statelor de plată, salariul pentru luna septembrie 2021-octombrie 2021 al angajatului Guguci S. este în 
valoare totală de 3.678 lei (ci nu suma de 4.178 lei solicitată de către Guguci S.) 
• Procedura simplificată a insolvenței debitorului Stelver Const SRL a fost deschisă la data de 09.09.2021 prin 
Încheierea civilă nr. 820 din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă în dosarul nr. 
3672/30/2021. 
Astfel, creanța salarială în valoare de 3.678 lei al creditorului Guguci S. este născută ulterior datei deschiderii procedurii 
simplificate de insolvență. 
• În perioada 01.09.2021-31.10.2021, societatea Stelver Const SRL nu a desfășurat activitate economică, respectiv 
creditorul Guguci S. angajat în funcția de director societate nu a îndeplinit nicio atribuție/sarcină aferentă funcției 
ocupate. 
Lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare a creanţelor salariale declarate împotriva averii debitorului 
Stelver Const SRL nr. 362/25.01.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1805/01.02.2022 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-
de-verificare-a-creantelor-salariale-declarate-impotriva-debitorului-Stelver-Const-SRL.pdf.  
De asemenea, subscrisa a întocmit Tabelul definitiv actualizat de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Stelver 
Const SRL nr. 364/25.01.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1576/28.01.2022 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Tabel-definitiv-
actualizat-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Stelver-Const-SRL.pdf.  
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 366/25.01.2022 
către creditorul salariat Guguci S. privind înscrierea parțială a creanței solicitate, transmisă prin poștă cu scrisoare cu 
confirmare de primire nr. AR39859250957 la adresa de domiciliu.  
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul 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 136,35 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 SC Olimpiq Media SRL  PBL 27805 04.10.2021 60.95 lei 
publicare notificare privind deschiderea procedurii simplificate 

de insolvență în ziarul Național din data de 04.10.2021 
2 C.N. Poșta Română SA DIV00008759 01.10.2021 32.80 lei comunicare notificare către asociatul unic, debitor și creditori 
3 C.N. Poșta Română SA DIV00043225 27.10.2021 8.20 lei comunicare somație achitare debit restant către GPR 2016 SRL  

4 C.N. Poșta Română SA DIV00043227 27.10.2021 8.20 lei 
comunicare somație achitare debit restant către Oleconstruct 

Romania SRL  
5 C.N. Poșta Română SA DIV00043226 27.10.2021 8.20 lei comunicare somație achitare debit restant către Dumexim SRL  
6 C. N. Poșta Română S.A. DIV00000666 27.01.2022 8.80 lei Comunicare notificare către creditorul salariat Guguci S. 

7 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000783 01.02.2022 9.20 lei 

Comunicare cerere de chemare în judecată a societății GPR 2016 
SRL către Judecătoria Orșova 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
136,35 

lei  
6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.11.2021, ora 12:00, retribuția lichidatorului judiciar 
Consultant Insolvență SPRL este în valoare de 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru întreaga procedură simplificată de 
insolvență a debitorului Stelver Const 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 – neachitată. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea recuperării 
creanțelor 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.  


