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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 467 Din data de 01.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1743/83/2021; Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Marta Rita Sălăjan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 8, jud. Satu Mare. 
3.1. Debitor: Design VMV 2010 SRL, cod de identificare fiscală: RO 30555151; Sediul social: Negrești-Oaș, str. 
George Coșbuc, nr. 91, jud. Satu Mare; Număr de ordine în registrul comerţului J30/602/2012. 
3.2. Administrator special: Pop M.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Design VMV 2010 SRL nr. 
10918/13.12.2021 publicat în BPI nr. 21368/16.12.2021. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Design VMV 2010 SRL, 
numit prin Încheierea de ședință din data de 14.12.2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1743/83/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în 
procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Design VMV 2010 
SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în 

procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Design VMV 2010 SRL 

Număr dosar 1743/83/2021; Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Marta Rita Sălăjan 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Design VMV 2010 SRL 
1. Referitor la confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Conform Procesului-verbal nr. 10843/29.11.2021 publicat în BPI nr. 20497/06.12.2021, Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Design VMV 2010 SRL din data de 29.11.2021 a hotărât: 
„Având în vedere voturile exprimate, cu votul favorabil al titularilor majorității prin valoare a creanțelor, adunarea 
creditorilor hotărăște următoarele: 
1) Nu se desemnează Comitetul creditorilor, la masa credală fiind înscris un singur creditor 
2) Confirmă în calitate de administrator/lichidator judiciar al debitoarei pe Consultant Insolvență SPRL. 
3) Aprobă onorariul lunar al Consultant Insolvență SPRL în sumă de 270 lei și onorariul de succes de 1%  exclusiv 
TVA, solicitat de ofertantul câștigător”. 
Prin Încheierea de ședință din data de 14.12.2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1743/83/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Ia act de hotărârile 
adoptate în ședința adunării creditorilor din data de 29.11.2021, privind: confirmarea Consultant Insolvență SPRL în 
calitate de administrator judiciar al debitoarei Design PMV 2010 SRL; aprobarea pentru administratorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, a unui onorariu lunar în cuantum de 270 lei, respectiv onorariu de succes de 1% exclusiv 
TVA; 
Dispune încetarea atribuțiilor administratorului judiciar provizoriu Insolvadmin RO IPURL desemnat prin Sentința 
civilă de deschidere a procedurii generale de insolvență nr. 298/F/21.09.2021; aprobă pentru acesta un onorariu în sumă 
de 3.000 lei pentru perioada de la numire și până la infirmare (21.09.2021 - 14.12.2021).”. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind Design VMV 2010 SRL nr. 5606/21.12.2021, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 21.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21971/29.12.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-21.12.2021-1.pdf. 
3. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Fostul administrator judiciar provizoriu Insolvadmin RO IPURL a procedat la publicarea Tabelului definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Design VMV 2010 SRL nr. 10918/13.12.2021 în BPI nr. 21368/16.12.2021. 
(anexat raportului de activitate nr. 5606/21.12.2021 publicat în BPI nr. 21971/29.12.2021) 
4. Referitor la preluarea actelor de procedură de la fostul administrator judiciar 
Administratorul judiciar a solicitat prin Adresa nr. 5471/15.12.2021 (transmisă prin e-mail) către fostul administrator 
judiciar provizoriu Insolvadmin RO IPURL comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor documentelor privind 
debitorul Design VMV 2010 SRL  – în insolvență: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
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• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Contestația formulată de debitorul Design VMV 2010 SRL prin administratorul Pop M., conform disp. Codului de 
Procedură Fiscală, împotriva deciziilor de impunere nr. 147592/12.11.2021 și DIMP F-SM 264/21.07.2021; 
• Lista plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul Design VMV 2010 SRL; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Design VMV 2010 SRL; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Design VMV 2010 SRL, 
din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Prin Adresa nr. 11120/26.01.2022, fostul administrator judiciar provizoriu Insolvadmin RO IPURL a comunicat 
următoarele: „Vă rugăm să solicitați următoarele documente de la debitoarea Design VMV 2010 SRL întrucât acesteia 
nu i-a fost ridicat dreptul de administrare, în cauză fiind desemnat un administrator special : 
-Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora născute în cursul procedurii 
-Lista prevăzută de art.84 al.3 - rezultă din evidența contabilă a debitoarei. Insolvadmin Ro IPURL nu a efectuat din 
contul de lichidare al debitoarei nicio plată, acestea fiind efectuate de către administratorul special. 
-Contestațiile administrative împotriva actelor administrative fiscale 
-în ceea ce privește plățile debitoarei avizate pe perioada de observație arătăm faptul că atribuția de supraveghere a 
activității debitoarei a fost execrcitată prin instrucțiuni generale cu privire la efectuarea plăților, acestea fiind la 
latitudinea debitoarei, având în vedere specificul activității desfășurate, în acest sens am autorizat administratorul 
special al debitoarei să facă plăți din casierie și contul de lichidare conform adresei nr. 10701/07.10.2021 pe care o 
anexăm prezentei. Menționăm faptul că a fost plafonată suma pe care administratorul special o putea achita din contul 
de lichidare, conform documentelor depuse la B.R.D. - unde a fost deschis contul de lichidare. 
Au fost avizate în mod expres o serie de operațiuni așa cum rezultă acestea din adresa nr. 10681/28.09.2020, după care 
au fost emise instrucțiunile generale de plată conform adresei nr. 10701/07.10.2021, astfel încât activitatea debitoarei să 
se desfășoare în condiții optime pentru ca aceasta să se poată reorganiza. De asemenea, a fost avizat in mod expres 
contractul încheiat cu un avocat pentru reprezentarea intereselor debitoarei în cadrul contestațiilor împotriva actelor 
administrative fiscale emise de A.N.A.F.. 
-Contul de lichidare al debitoarei a fost deschis la B.R.D. prin transformarea conturilor debitoarei în conturi de lichidare 
-Documentele financiar contabile care ne-au fost puse la dispoziție se află la debitoare, dreptul de administrare al 
acesteia nefiind ridicat. 
-Din actele contabile ale debitoarei a rezultat faptul că aceasta nu are în patrimoniu bunuri mobile/imobile astfel încât 
nu a fost cazul de efectuare a unei inventarieri faptice. 
-Rapoartele de activitate întocmite de noi se află la dosarul cauzei și au fost publicate în astfel încât aveți acces la 
acestea. 
-Documentele care au stat la baza analizei transferurilor patrimoniale și a incidenței dispozițiilor art. 169 se află la 
debitoare, fiind cuprinse în evidența contabilă, dreptul de administrare al acesteia nefiind ridicat. 
-Datele de contact ale administratorului special al debitoarei rezultă din actele aflate la dosarul cauzei. 
Menționăm faptul că odată cu schimbarea noastră prin încheierea din 14.12.2021, judecătorul sindic a dispus 
descărcarea de atribuții cu privire la procedură, astfel încât pentru orice informații suplimentare vă rugăm să vă adresați 
debitoarei”.  
5. Referitor la identificarea bunurilor și evidențelor contabile ale debitorului 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4481/1.XI.2021 – Decizia nr. 1/28.09.2021, 
administratorul special al societății debitoare Design VMV 2010 SRL este dna Pop M. (fost administrator statutar). 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul special Pop M. Notificarea nr. 
5472/15.12.2021, transmisă la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39860166598, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
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• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. […] 
Astfel, prin prezenta vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Design VMV 2010 
SRL prin administratorul special fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Design VMV 2010 SRL, 
aveți obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și 
documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 
alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de 
către administratorul special. 
Vă solicităm să prezentați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea 
debitorului Design VMV 2010 SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Design VMV 2010 SRL prevăzută de art. 151 și urm. din 
Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 22.12.2021, la ora 13:00. 
De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și 
registrele contabile obligatorii ale debitorului Design VMV 2010 SRL”.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 5625/22.12.2021, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Design VMV 2010 SRL, având în vedere faptul că, administratorul special Pop 
M. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din 
averea debitorului Design VMV 2010 SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 5636/22.12.2021 către Primăria Negrești-Oaș, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Design VMV 2010 SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale Primăriei 
Negrești-Oaș cu bunuri impozabile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 30455/28.12.2021 emisă de Primăria Negrești-Oaș, debitorul nu figurează cu bunuri impozabile în 
evidențele fiscale ale primăriei.  
- a comunicat adresa nr. 5637/22.12.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Satu Mare, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Design VMV 2010 SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-
Regim Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Satu Mare nu a răspuns solicitărilor 
administratorului judiciar. 
- a comunicat adresa nr. 5638/22.12.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Satu Mare, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Design VMV 2010 SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele OCPI Satu Mare cu bunuri imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului nr. 100508/23.12.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Satu Mare, nu au fost 
identificate înregistrări privind bunurile imobile după denumirea Design VMV 2010 SRL, CUI 30555151.  
- în vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, administratorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 5635/22.12.2021 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
Design VMV 2010 SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv 
comunicarea datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Design VMV 2010 SRL de la 
data deschiderii contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, 
respectiv persoanele care dețin dreptul de semnătură. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Design VMV 2010 SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania; Banca Comercială 
Română SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Idea Bank SA; Vista Bank (România) SA; Patria Bank 
SA; Libra Internet Bank SA. 
Conform Adresei nr. 1067944/23.12.2021 emisă de BRD Groupe Societe Generale SA, debitorul Design VMV 2010 
SRL înregistrează următoarele conturi bancare: RO12BRDE310SV59311053100 și RO67BRDE310SV59310923100. 
În data de 31.01.2022, administratorul special Pop M. a comunicat subscrisei prin e-mail adresa din care se reține 
următoarele: 
„Referitor la adresa dumneavoastră nr.5 472/15.12.2021, vă transmitem următoarele: 
1) Toate operațiunile efectuate de societate după data deschiderii procedurii de insolvență au fost avizate de către 
administratorul judiciar Insolvadmin RO 1PURL, o parte din acestea fiind avizate în mod expres iar restul prin 
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instituirea de către administratorul judiciar a unor reguli generale cu privire la plățile efectuate în cursul procedurii, 
conform dispozițiilor art.87 din Legea 85/2014. 
2) Având în vedere faptul că activitățile curente ale societății se realizează zi de zi, vă solicităm să emiteți instrucțiuni 
generale cu privire la acestea pentru a ne putea : desfășura activitatea în condiții optime pentru a ne putea reorganiza. 
Menționăm faptul că solicitarea unor avize prealabile exprese pentru efectuarea fiecărei plăți în parte pentru 
desfășurarea activităților zilnice este din punct de vedere practic imposibilă, societatea neavând logistica și personalul 
necesar efectuării unor astfel de operațiuni, acest fapt ducând practic la o blocare a activității societății. 
Cu titlu de exemplu, dacă pentru execuția unor lucrări contractate este nevoie de cumpărarea unor materiale de mai 
multe ori într-o zi, este practic imposibil ca pentru fiecare plată să solicităm un aviz prealabil expres de la 
dumneavoastră pentru efectuarea plăților de achiziție a materialelor iar muncitorii angajați să aștepte până vom primi 
avizul expres, practic aceștia nu și-ar putea efectua munca din cauza birocratizării excesive. Apreciem că măsurile luate 
de administratorul judiciar anterior în acest sens au fost corecte și dorim continuarea activității în același mod, sens în 
care vă solicităm să stabiliți o limită de plăți zilnică pentru care nu va fi nevoie să solicităm avizarea fiecărei plăți pentru 
activitatea curentă, care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente, cu atât mai mult cu cât 
societatea dumneavoastră are sediu la Timișoara. 
Menționăm faptul că urmare a intervenției dumneavoastră la B.R.D. prin care ați notificat banca cu privire la numirea 
dumneavoastră în calitate de administrator judiciar contul de lichidare a fost blocat astfel încât nu am mai avut acces la 
acesta, fiind astfel obligați să facem plățile salariale și a obligațiilor bugetare aferente reprezentând creanțe curente, din 
casieria societății. 
3) Societatea este cu plata la zi atât a salariilor cât și a obligațiilor bugetare curente aferente acestora, respectiv a 
celorlalți furnizori, având depuse la zi toate declarațiile la A.N.A.F. 
4) Vă transmitem lista încasărilor și plăților efectuate după data deschiderii procedurii de insolvență, cu mențiunea că 
acestea au fost toate avizate prin emiterea instrucțiunilor generate de către administratorul judiciar anterior. 
5) Nu există creditori ale căror creanțe să se fi născut după deschiderea procedurii și să nu fi fost achitate. Singurul 
creditor al societății este A.J.F.P. Satu Mare ale cărui creanțe sunt înscrise în mod provizoriu în Tabelul definitiv de 
creanțe, acestea fiind contestate pe calea contenciosului administrativ fiscal. 
6) In ceea ce privește bunurile din patrimoniul societății arătăm faptul că societatea nu are în proprietate bunuri mobile 
sau imobile, aceasta efectuând servicii la terți. [....] 
8) Menționăm faptul că la data de 14.01.2022 am depus la dosarul cauzei Planul de reorganizare judiciară a societății. 
Depunerea planului a fost menționată în Registrul Comerțului conform Rezoluției 320/17.01.2022 a O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul Satu Mare, astfel încât vă rugăm să efectuați procedura prevăzută de art. 137 și urm.din Legea 85/2014 în 
vederea aprobării și confirmării planului de reorganizare judiciară. [....]”  
În data de 31.01.2022 administratorul special a comunicat subscrisei prin e-mail următoarele: 
- balanța de verificare la 31.12.2021; 
- planul de reorganizare a activității debitorului; 
- Certificat de înregistrare, depunere și menționare acte emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Satu Mare - menționarea la O.R.C. a depunerii planului de reorganizare judiciară din data de 14.01.2022; 
- Jurnal de bancă pentru perioada 03.12.2021-15.12.2021; 
- Registru de casă pentru perioada 24.11.2021-20.12.2021; 
- Adresa nr. 10701/07.10.2021 emisă de Insolvadmin RO IPURL către administratorul special Pop M.; 
- Adresa nr. 10681/28.09.2021 comunicată de către administratorul special Pop M. către administratorul judiciar 
provizoriu Insolvadmin RO IPURL. 
6. Referitor la disp. art. 137 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere faptul că, administratorul special a comunicat administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
planul de reorganizare propus, în data de 31.01.2022, prin e-mail, în conformitate cu dip. art. 137 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la reconvocarea Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului Design VMV SRL pentru data de 11.02.2022, ora 09:00, la sediul procesual al administratorului 
judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Votarea Planului de reorganizare a activității debitorului Design VMV 2010 SRL – în insolvență, in insolvency, en 
procedure collective, cu sediul social în Negrești-Oaș, str. George Coșbuc, nr. 91, jud. Satu Mare, având CUI RO 
30555151, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. J30/602/2012, 
întocmit și propus de către debitor prin administratorul special în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
85/2014.”. 
În acest sens, administratorul judiciar a publicat în trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 470/01.02.2022 și a 
afișat pe site-ul acestuia la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Anunt-privind-
depunerea-Planului-de-reorganizare-a-activitatii-debitorului-Design-VMV-2010-SRL-propus-de-debitor.pdf, anunțul 
nr. 469/01.02.2022 prin care a comunicat depunerea Planului de reorganizare a activității debitorului Design VMV 2010 
SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Negrești-Oaș, str. George Coșbuc, nr. 91, 
jud. Satu Mare, având CUI RO 30555151, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu 
Mare sub nr. J30/602/2012, întocmit și propus de către debitor prin administratorul special în temeiul art. 132 alin. (1) 
lit. a) din Legea nr. 85/2014, la Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în data 
de 14.01.2022. 
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Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Design VMV 2010 SRL SRL din data de 11.02.2022, ora 
09:00 cu privire la votarea Planului de reorganizare a activității debitorului Design VMV 2010 SRL – în insolvență, in 
insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Negrești-Oaș, str. George Coșbuc, nr. 91, jud. Satu Mare, având 
CUI RO 30555151, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. 
J30/602/2012, întocmit și propus de către debitor prin administratorul special în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 85/2014, a fost trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 472/01.02.2022 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Convocatorul-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-Design-VMV-2010-SRL-in-data-de-11.02.2022-ora-09.00.pdf.  
7. Referitor la precizare la cererea de admitere a creanței nr. 169527/28.12.2021 formulată de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Satu Mare 
În data de 08.01.2022 administratorului judiciar i-a fost comunicată prin poștă Precizare la cererea de admitere a 
creanței nr. 169527/28.12.2021 formulată de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare cu sediul in localitatea Satu Mare, P-ta Romana, nr. 3-5, județul 
Satu Mare - sediu procedural ales, prin care a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei Design VMV 2010 SRL 
cu suma de 271 lei, urmare a comunicării accesoriilor, calculate pentru Decizia de impunere 147592/12.11.2021. 
Administratorul judiciar a procedat la analiza precizării la cererea de admitere a creanței nr. 169527/28.12.2021 
formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, identificând următoarele aspecte: 
- Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare este înscris în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Design VMV 2010 SRL nr. 10918/13.12.2021 în BPI nr. 21368/16.12.2021, cu o creanță în 
valoare totală de 489.429 lei, din care 29.415 lei obligații stabilite prin Decizia de impunere nr. 147592/12.11.2021, 
reprezentând impozit pe veniturile de natura salariilor si contribuții aferente, stabilite de Activitatea de Inspecție Fiscala. 
- Conform disp. art. 102 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014: „În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI 
a notificării privind deschiderea procedurii, organele de inspecție fiscală vor efectua inspecția fiscală pe baza analizei de 
risc, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanței, conform evidențelor proprii, în termenul 
prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind 
deschiderea procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanței inițiale, dacă este cazul”. 
- Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Design VMV 2010 SRL a fost 
publicată în BPI nr. 15731 din data de 23.09.2021. 
- Termenul limită de depunere a suplimentului cererii de admitere a creanței inițiale, ca urmare efecutării inspecției 
fiscale, conform disp. art. 102 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, a fost la data de 22.11.2021. 
- Creanța solicitată prin precizarea la cererea de admitere a creanței nr. 169527/28.12.2021, în valoare de 271 lei 
reprezintă obligații fiscale accesorii (stabilite prin Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând 
dobânzi și penalități de întârziere nr. 573/20.12.2021) aferente obligațiilor fiscale principale impozit pe veniturile de 
natura salariilor si contribuții aferente, stabilite de Activitatea de Inspecție Fiscală prin Decizia de impunere nr. 
147592/12.11.2021. 
Având în vedere faptul că, creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare a fost notificat cu privire 
la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului Design VMV 2010 SRL iar termenul de 60 de zile 
acordat pentru înregistrarea suplimentului al cererii de admitere a creanței inițiale a expirat (notificarea privind 
deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului a fost publicată în BPI nr. 15731 din data de 23.09.2021), 
administratorul judiciar nu va înscrie creanța creditorului bugetar în valoare de 271 lei în tabelul definitiv de creanțe al 
debitorului. 
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a comunicat prin e-mail notificarea nr. 
482/01.02.2022 către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare cu privire la respingerea creanței în 
valoare de 271 lei.  
8. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 8,80 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00011103 16.12.2021 8.80 lei Comunicare notificare către administratorul special Pop M. 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
8,80 lei 

 
9. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință din data de 14.12.2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1743/83/2021, onorariul administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 270 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele 
distribuite creditorilor, exclusiv TVA. Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 14.12.2021-14.01.2022 este 
în valoare totală de 321,00 lei (inclusiv TVA) – neachitat. 
9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea întrunirii ședinței 
Adunării Generale a Creditorilor în data de 11.02.2022 și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute 
de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


