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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 744 Din data de 18.02.2022 
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. 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 Bismadera SRL, numit prin 
Sentința civilă nr. 27/2022 din data de 28.01.2022 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în 
procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Bismadera SRL, în anexă, în 
număr de 4 (patru) file. 

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

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

pentru debitorul 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bismadera SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 28.01.2022, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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 debitorul Bismadera SRL nr. 315/21.01.2022, întocmit pentru 
termenul de judecată din data de 28.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1291/25.01.2022  (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-fond-28.01.2022.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Bismadera SRL nr. 518/03.02.2022, întocmit pentru termenul lunar 
din data de 03.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2126/04.02.2022 (extras BPI depus la dosarul 
cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-lunar-03.02.2022.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 27/2022 din data de 28.01.2022 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal:  
„Potrivit cu art. 92 alin.3 din legea nr.85/2014, admite concluziile raportului administratorului judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL, prin care s-a propus intrarea debitorului Bismadera SRL în procedura de faliment prin forma 
simplificată. Dispune începerea procedurii falimentului prin forma simplificată a debitorului Bismadera SRL. Confirmă 
în calitate de lichidator judiciar pe Consultant Insolvenţă SPRL care va îndeplini atribuţiile prev. de art. 64 din Legea 
insolvenţei, cu o remuneraţie identică cu cea stabilită pentru activitatea de administrator judiciar. Dispune dizolvarea 
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare a acesteia. Dispune notificarea deschiderii procedurii 
falimentului, debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru 
efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Majorează termenul de publicare a 
tabelului preliminar de creanţe la 28 februarie 2022, în ce priveşte creditorii deţinând creanţe asupra debitorului, având 
prioritate potrivit prevederilor art. 161 pct. 4, născute în perioada de observaţie. Majorează termenul de definitivare a 
tabelului de creanţe la 15 martie 2022, în ce priveşte creditorii deţinând creanţe asupra debitorului, având prioritate 
potrivit prevederilor art. 161 pct. 4, născute în perioada de observaţie. În cazul în care, până la aprobarea propunerii 
administratorului judiciar, debitorul aflat în faliment prin procedură simplificată şi-a continuat activitatea, lichidatorul 
judiciar va notifica, în termen de 5 zile de la data intrării în faliment, creditorii deţinând creanţe asupra debitorului, 
având prioritate potrivit prevederilor art. 161 pct. 4, născute în perioada de observaţie, solicitându-le să înscrie, în 
termen de 10 zile de la primirea notificării, cereri de admitere a creanţelor însoţite de documente justificative 
Lichidatorul judiciar va verifica toate creanţele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data 
deschiderii procedurii. În temeiul art.151 din Legea insolvenţei, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi 
îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Stabileşte termen administrativ de control la data de 25 martie 2022. 
Executorie. Prezenta minută se va comunica de îndată cu lichidatorul judiciar”. 
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Împotriva Sentinței civile nr. 27/2022 din data de 28.01.2022 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul 
Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, a fost formulat apel creditorul Euras SRL. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nefiind stabilit primul termen de judecată. 
3. Referitor la disp. art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a 
comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului Bismadera SRL la sediul social din satul Feldru, Comuna Feldru, nr. 469, jud. Bistrița-
Năsăud, notificarea privind intrarea în faliment nr. 691/15.02.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire nr. AR39859069225;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dna Opris M. M., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea 
în faliment a debitorului Bismadera SRL nr. 692/15.02.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39859069245.  
Prin notificările nr. 691/15.02.2022 și nr. 692/15.02.2022, lichidatorul judiciar a solicitat: „Termenul maxim de predare 
a gestiunii de la debitoarea Bismadera SRL prin administrator statutar Opris M. M. către lichidatorul judiciar desemnat 
Consultant Insolvență SPRL, precum și listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii generale 
de insolvență, este de 10 zile de la primirea prezentei notificări. [...] 
Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. [...] 
În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului 
de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de 
a dispune de acestea. [...] 
De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Bismadera SRL fără avizul 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Bismadera SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 
85/2014  se va efectua în data de 22.02.2022, la ora 11:00.”.  
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. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării 
atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Bismadera SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire și prin e-mail către următorii creditori: 

Nr. 
crt. Creditor Adresa Notificare nr. 

Confirmare de primire 
nr. 

1 
Comuna Feldru 

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

694/15.02.2022 
AR39859069255 

2 

Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bistrița-Năsăud 

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

695/15.02.2022 
AR39859069265 

3 

BCR Leasing IFN SA 

București, Calea Plevnei nr.159, Business 
Garden Bucharest, Clădirea A, Etajul 4, 
Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, 
Sector 6 

696/15.02.2022 

AR39859069275 

4 
Euras SRL prin Cabinetul individual 
de avocat Sorin Bota  

Satu Mare Piața 25 Octombrie, bloc T6, Ap. 
10, jud. Satu Mare 

697/15.02.2022 
AR39859069235 

Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Bismadera SRL nr. 5317/09.12.2021 a 
fost publicată în BPI nr. 2905/16.02.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-prin-procedura-simplificata-a-
debitorului-Bismadera-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 17.02.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 
99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului 
Bismadera SRL nr. 693/15.02.2022 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
4. Referitor la identificarea bunurilor în averea debitorului 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 5651/23.12.2021, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Bismadera SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar dna Opris M. 
M. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din 
averea debitorului Bismadera SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului Bismadera SRL, adminsitratorul judiciar a efectuat următoarele 
demersuri: 
- a transmis adresa nr. 5455/14.12.2021 către Primăria Comunei Feldru, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Bismadera SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în evidențele fiscale ale 
Primăriei Comunei Feldru cu bunuri impozabile. 



3 
 

Conform Adresei nr. 11760/16.12.2021 emisă de Primăria Comunei Feldru, societatea debitoare Bismadera SRL 
figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu următoarele bunuri mobile: 
• autoturism marca Renault, serie șasiu VF1FLAMA6CV421940, capacitate cilindrică 1995 cmc; 
• autoturism marca Volkswagen Passat, serie șasiu WVWZZZ3CZFE422908, capacitate cilindrică 1998 cmc. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
- a transmis adresa nr. 5457/14.12.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Bismadera SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 2021) în evidențele SPC-Regim 
Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule;  
Conform Adresei nr. II/F/25747/20.12.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud, debitorul figurează cu 
autovehiculul înmatriculat - autoturism marca Renault, serie șasiu VF1FLAMA6CV421940, capacitate cilindrică 1995 
cmc. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a transmis adresa nr. 5456/14.12.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea Bismadera SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada (2018 – 
2021) în evidențele O.C.P.I. Bistrița-Năsăud cu bunuri imobile.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud nu a 
răspuns solicitărilor administratorului judiciar. 
Până în prezent, administratorul statutar Opris M. M. nu a predat lichidatorului judiciar bunurile din averea debitorului 
Bismadera SRL în vederea inventarierii acestora, respectiv nu a predat lichidatorului judiciar documentele financiar-
contabile ale societății debitoare. 
5. Referitor la disp. art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 110 și art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul de 
verificare a cererilor de admitere a creanțelor formulate împotriva averii debitorului Bismadera SRL nr. 
299/20.01.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1384/26.01.2022 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-de-verificare-
a-cererilor-de-admitere-a-creantelor-formulate-impotriva-debitorului-Bismadera-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Administratorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Bismadera SRL 
nr. 301/20.01.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1398/26.01.2022 și afișat pe site-ul 
administratorul judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Tabel-preliminar-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Bismadera-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Creditorul Euras SRL a formulat contestație împotriva Tabelului preliminar de creanţe întocmit împotriva averii 
debitorului Bismadera SRL nr. 301/20.01.2022 publicat în BPI nr. 1398/26.01.2022. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2217/112/2021/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 25.02.2022. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare cu privire la Contestația formulată de Euras SRL împotriva Tabelului 
preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului Bismadera SRL nr. 301/20.01.2022 publicat în BPI nr. 
1398/26.01.2022, prin intermediul căreia, solicităm respectuos Onoratei Instanţe să dispună respingerea contestației 
formulată de Euras SRL ca fiind neîntemeiată. 
6. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 233,36 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Olimpiq Media SRL  PBL 29143 16.12.2021 56,62 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitorului  în ziarul Național din data de 

16.12.2021 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00011105 16.12.2021 55.20 lei 

Comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale 
a insolvenței către debitor, administratorul statutar și creditori 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00011381 24.12.2021 8.80 lei 

comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată de 

insolvență către AJFP Bistrița-Năsăud 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00011378 24.12.2021 8.80 lei 

comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată de 

insolvență către debitor 

5 
Olimpiq Media SRL PBL 30118 17.02.2022 50.34 lei 

Publicare notificare privind intrarea în faliment a debitorului în 
ziarul Național din 17.02.2022 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001248 16.02.2022 9.20 lei 

Comunicare întâmpinare și notificare privind intrare în faliment 
către Euras SRL 

7 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001247 16.02.2022 9.20 lei 

Comunicare întâmpinare și notificare privind intrare în faliment 
către Bismadera SRL 

8 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001246 16.02.2022 35.20 lei 

Comunicare notificare privind intrare în faliment către 
administrator și creditori 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul 

judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
233,36 lei 

 
7. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
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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: „Numește administrator judiciar provizoriu pe 
SCPI Consultant Insolvență SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuție lunară de 
280 de lei și un onorariu de succes de 1 %.” 
Conform Sentinței civile nr. 27/2022 din data de 28.01.2022 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul 
Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal:  
„Confirmă în calitate de lichidator judiciar pe Consultant Insolvenţă SPRL care va îndeplini atribuţiile prev. de art. 64 
din Legea insolvenţei, cu o remuneraţie identică cu cea stabilită pentru activitatea de administrator judiciar”. 
Onorariul administratorului judiciar și lichidatorului judiciar pentru perioada 03.12.2021-03.03.2022 este în valoare 
totală de 999,60 lei (inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 280 lei (exclusiv TVA) * 3 luni. 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea identificării și inventarierii bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar 
prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


