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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 475 Din data de 01.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2891/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: TT Holding Administrations SRL, cod de identificare fiscală: 35792310; Sediul social: Timișoara, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 24, încăperea 1A, biroul 4, et. 11, ap. 64, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului 
J35/727/2016. 
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 TT Holding 
Administrations SRL, conform Încheierii de ședință din Camera de Consiliu din data de 28.10.2021 pronunțată de 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2891/30/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 
insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul TT Holding Administrations SRL, în anexă, 
în număr de 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul TT Holding Administrations SRL 

Număr dosar 2891/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: TT Holding Administrations SRL 
1. 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 debitorul TT Holding Administrations SRL nr. 17/03.01.2022, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 01.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 79/04.01.2022 
şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-01.12.2021.pdf.  
2. Referitor la identificarea evidențelor contabile și a bunurilor din averea debitorului 
Administratorul judiciar a comunicat Adresa nr. 4794/15.11.2021 către fostul administrator judiciar provizoriu Centrum 
Lex SPRL prin care a solicitat comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor documentelor privind debitorul TT Holding 
Administrations SRL – în insolvență: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• 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; 
• 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 plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul TT Holding Administrations SRL; 
• 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; 
• 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 TT Holding 
Administrations SRL, din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul TT Holding Administrations SRL; 
• 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.  
Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 745/02.12.2021, fostul administrator judiciar provizoriu a predat 
subscrisei următoarele acte de procedură: 
- anunțul privind deschiderea procedurii nr. 446/06.07.2021 + ziarul Adevărul, pag. 1-3; 
- notificare BPI nr. 447/06.07.202 + cererea de publicare in BPI +dovada, pag.4-6; 
- notificări privind deschiderea procedurii nr.448-453, pag.7-12; 
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- confirmări de primire notificări pag. 13-46; 
- covocator al Adunării Generale A Asociaților nr.478/14.07.2021 +dovada publicării in BPI pag.47-49; 
- PV al Adunării Generale A Asociaților nr.488/21.07.2021 +dovada publicării in BPI, pag 50-52; 
- tabel preliminar nr.542/01.09.2021+ dovada publicării in BPI, pag 53-55; 
- tabel preliminar rectificat nr.553/09.09.2021+ dovada publicării in BPI, pag 56-58; 
- tabel definitiv nr 568/22.09.2021+ dovada publicării in BPI, pag. 59-61; 
- declarații de creanța ANAF pag-62-10 , DFMT-pag-107-110, Peri Romania pag. 111— 125; 
- declarații de creanța suplimentara ANAF pag-126-145; 
- adresa DFMT 458/07.07.2021 pag. 146-147; 
- acte identitate administrator si asociati, cui societate pag-148-151. 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 4790/15.11.2021 către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin care a solicitat acesteia 
să comunice dacă societatea TT Holding Administrations SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele fiscale ale Primăriei Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu bunuri impozabile.  
Conform informațiilor comunicate de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, debitorul TT Holding Administrations 
SRL figurează în evidențele fiscale cu următoarele mijloace de transport: 
- VW TRANSPORTER serie:WV2ZZZ70ZYH074433; TM19ERO, dobandit  in 03.07.2017; 
- CITROEN JUMPI serie:VF7BYDHXA12512971; TM19RMW,  dobandit in 15.09.2017; 
- VOLKSWAGEN serie:WV1ZZZ70ZYH064795 TM21CZY,  dobandit in 25.10.2018; 
- BMW730D serie:WBA7C41070G435842,  B51TUD,  dobandit in 26.11.2018 (conform contract de leasing financiar); 
- TOYOTA LAND CRUSER serie:JT111GJ9000009402 TM01TTH dobandit in 05.07.2019; 
- BMW730D serie: WBAYC41000DZ77676, B601RAR instrainat de societate in 17.02.2021. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 4792/15.11.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea TT Holding Administrations 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) 
Conform Adresei nr. 39746/23.11.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, debitorul TT Holding Administrations 
SRL figurează cu următoarele mijloace de transport înmatriculate: 
• autoutilitară marca TOYOTA LAND CRUISER J9, nr. înmatriculare TM01TTH, serie șasiu JT111GJ9000009402; an 
fabricație 1997; număr național de registru BF1D221313K19E2; culoare verde; caroserie BB03 FURGON; serie motor 
0179065; 
• autoutilitară marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER 70X02D; nr. înmatriculare TM21CZY; serie șasiu 
WV1ZZZ70ZYH064795; an fabricație 2000; număr național de registru B112151112BC8E2; culoare alb; serie motor 
217820; caroserie BA suprastructura deschisa; 
• autoturism marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7DB; nr. înmatriculare TM19ERO; serie șasiu 
WV2ZZZ70ZYH074433; an fabricație 2000; număr național de registru AC111C1111K87E2; culoare albastru; 
caroserie AC BREAK;  
• autoutilitară N1 marca CITROEN JUMPY B*****; nr. înmatriculare TM19RMW; serie șasiu 
VF7BYDHXA12512971, an fabricație 1999; caroserie BB Furgon, culoare alb; număr național de registru 
BF156U1111J22E2.  
- a comunicat adresa nr. 4791/15.11.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea TT Holding Administrations SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile.  
Conform Certificatului nr. 288408/16.11.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara, nu au 
fost identificate înregistrări referitoare la bunurile imobile care ar putea fi deținute de TT Holding Administrations SRL.  
Administratorul judiciar nu a identificat la dosarul cauzei procesul-verbal de inventariere a bunurilor din averea 
debitorului TT Holding Administrations SRL întocmit de către fostul administrator judiciar provizoriu. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Țibuleac M. Notificarea 
nr. 4789/15.11.2021, transmisă la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39860825145, 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; 
• 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 TT 
Holding Administrations 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 TT 
Holding Administrations 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 
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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 TT Holding Administrations SRL, în vederea 
inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor 
debitorului TT Holding Administrations SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data 
de 19.11.2021, la ora 11:00. De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp 
posibil, arhiva contabilă și registrele contabile obligatorii ale debitorului TT Holding Administrations SRL.”.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 4856/19.11.2021, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului TT Holding Administrations SRL, având în vedere faptul că, administratorul 
statutar dna Țibuleac M. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a 
prezentat bunurile din averea debitorului TT Holding Administrations SRL.  
În data de 16.12.2021, administratorului judiciar i-a fost comunicată prin e-mail Adresa formulată de administratorul 
Tibuleac M. prin reprezentant convențional Cabinet Avocat Marinescu V. (conform împuternicirii avocațiale seria TM 
nr. 169206 din data de 16.12.2021) prin care a comunicat următoarele: „Vis-a-vis de predarea documentelelor si 
informatiilor solicitate prin adresa trimisă Doamnei Administrator, vă comunicăm că suntem în curs de a pregăti toate 
cele solicitate. Datorită faptului că Administratorul societății domiciliază în - și a celui că de la deschiderea procedurii 
insolvenței societății, relația cu prestarorul serviciilor de contabilitate este deficitară, fapt pentru care vă solicităm în 
mod respectuos, să ne permiteți furnizarea acestora, după data de 15.ian.2022.” (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Țibuleac M. Notificarea 
prin reprezentantul convențional Cabinet Avocat V. Marinescu Somația nr. 29/03.01.2022, transmisă prin e-mail, prin 
care a solicitat următoarele: „[...] prin care vă solicităm să procedați la prezentarea tuturor bunurilor din averea 
debitorului TT Holding Administrations SRL administratrolui judiciar în vederea inventarierii acestora conform disp. 
art. 101 din Legea nr. 85/2014. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului TT Holding Administrations 
SRL prevăzută de art. 101 și urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 07.01.2022, la ora 13:00, la sediul 
social al debitorului din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 24, încăperea 1A, biroul 4, et. 11, ap. 64, jud. Timiș. De 
asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele 
contabile obligatorii ale debitorului TT Holding Administrations SRL”.  
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 106/07.01.2022, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului TT Holding Administrations SRL, având în vedere faptul că, administratorul 
statutar dna Țibuleac M. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a 
prezentat bunurile din averea debitorului TT Holding Administrations SRL.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul Țibuleac M. nu a comunicat administratorului 
judiciar documentele financiar-contabile ale debitorului, respectiv nu a prezentat bunurile din averea debitorului în 
vederea inventarierii acestora. 
Administratorul Țibuleac M. a comunicat subscrisei prin e-mail doar balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2021 
(scanată, în format word, semnată). 
3. Referitor la disp. art. 105 alin. (4) și art. 123 alin. (12) din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 28/03.01.2022 către Unicredit Leasing Corporation IFN SA, prin 
care a comunicat următoarele: 
„[...]- În aceasta situație vă solicităm în mod respectuos să vă exprimați acordul expres și să optați pentru una dintre 
următoarele variante prevăzute de disp. art. 123 alin. (11) din Legea nr. 85/2014:   
a) transferul proprietății asupra bunului mobil ce face obiectul contractului de leasing – autoturism marca BMW 
730DXDRIVE 7L 6A350000 7C41, nr. înmatriculare B51TUD, serie șasiu WBA7C41070G435842, an fabricație 2015, 
caroserie AA Berlina, serie motor 52789396, către debitorul TT Holding Administrations SRL, caz în care Unicredit 
Leasing Corporation IFN SA dobândește o ipotecă legală asupra acestui bun, având rang egal cu cel al operațiunii de 
leasing, și este înregistrat la masa credală, conform ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3, cu 
contravaloarea ratelor și accesoriilor restante facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul 
sumelor datorate, în temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăși valoarea de piață a bunurilor, stabilită de un 
evaluator independent, potrivit prevederilor art. 61; 
b) recuperarea bunului mobil ce face obiectul material al contractului de leasing, iar Unicredit Leasing Corporation IFN 
SA va fi înregistrat la masa credală potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, cu contravaloarea ratelor și accesoriilor restante 
facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în temeiul contractului de 
leasing minus valoarea de piață a bunului mobil recuperat, stabilită de un evaluator independent, potrivit prevederilor 
art. 61. 
- În ipoteza în care o să vă exprimați în mod expres acordul în vederea transferului proprietății asupra bunului mobil ce 
face obiectul contractului de leasing – autoturism marca BMW 730DXDRIVE 7L 6A350000 7C41, nr. înmatriculare 
B51TUD, serie șasiu WBA7C41070G435842, an fabricație 2015, caroserie AA Berlina, serie motor 52789396, către 
debitorul TT Holding Administrations SRL, vă rugăm respectuos să ne comunicați data și ora stabilită de către 
dumneavoastră în vederea efectuării operațiunii de tranfer a dreptului de proprietate asupra bunului de la Unicredit 
Leasing Corporation IFN SA la societatea TT Holding Administrations SRL. 
- În ipoteza în care o să vă exprimați în mod expres acordul în vederea recuperării bunului mobil ce face obiectul 
contractului de leasing, este necesară stabilirea valorii de piață a bunului mobil recuperat - autoturism marca BMW 
730DXDRIVE 7L 6A350000 7C41, nr. înmatriculare B51TUD, serie șasiu WBA7C41070G435842, an fabricație 2015, 
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caroserie AA Berlina, serie motor 52789396, de către un evaluator independent, în conformitate cu disp. art. 61 din 
Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 61 din Legea nr. 85/2014, desemnarea evaluatorului reprezintă o atribuție a administratorului 
judiciar, respectiv numirea și stabilirea remunerației evaluatorului va fi supusă aprobării adunării creditorilor. 
Având în vedere faptul că, în prezent debitorul TT Holding Administrations SRL nu dispune de fonduri, evaluarea 
bunului mobil se poate face și pe cheltuiala creditorului, cu acordul acestuia.”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Unicredit Leasing Corporation IFN SA nu a comunicat un 
răspuns la solicitările administratorului judiciar. 
4. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere următoarele: 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul nu a  propus un plan de reorganizare în termen de 
30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe. 
• Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului TT Holding Administrations SRL nr. 568/22.09.2021 
a fost publicat în BPI nr. 15807 din data de 24.09.2021; 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăție 
nu a propus un plan de reorganizare a activității debitorului TT Holding Administrations SRL. 
• Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea TT Holding Administrations SRL nu are o 
structură economico – financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
• Actele constitutive și evidența contabilă nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar. 
solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment în procedura generală a debitorului TT 
Holding Administrations SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014. 
5. 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 8,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00010151 16.11.2021 8.20 lei comunicare notificare către fostul administrator statutar 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 

8,20 lei 
 

6. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință din Camera de Consiliu din data de 28.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 2891/30/2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un 
onorariu de 389 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,5% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 28.10.2021-28.12.2021 este în valoare 
totală de 925,82 lei (inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 389 lei (exclusiv TVA) * 2 luni. 
Prin Încheierea de ședință din Camera de Consiliu din data de 28.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 2891/30/2021, judecătorul-sindic a aprobat onorariul de 2500 lei și cheltuieli de procedură de 
393,03 lei ale administratorul desemnat provizoriu SCP Centrum Lex SPRL. 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment în procedura generală a 
debitorului TT Holding Administrations SRL, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014, 
respectiv acordarea unui nou termen în identificării bunurilor din averea debitorului, întocmirii suplimentului la raportul 
prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 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.  


