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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 552 Data emiterii: 07.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4000/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: 
Constantinescu Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Constanța, str. Traian, nr. 31, jud. Constanța. 
3.1. Debitor: BF & AV Family SRL, cod de identificare fiscală: RO 31673058; Sediul social: Constanța, B-dul 
Ferdinand, nr. 79, bloc AR2, spațiul comercial nr. 73, jud. Constanța; Număr de ordine în registrul comerţului 
J13/1176/2013. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului BF & AV Family SRL nr. 
365/12.11.2021 publicat în BPI nr. 19272/12.11.2021. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; 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 BF & AV Family SRL, numit 
prin Încheierea civilă nr. 1301/2021 din data de 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 4000/118/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în 
procedura simplificată de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul BF & AV Family 
SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și 

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul BF & AV Family SRL 
Număr dosar 4000/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Constantinescu Cristina 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: BF & AV Family SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul BF & AV Family SRL nr. 109/07.01.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 07.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 357/10.01.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/01/Raport-de-activitate-termen-lunar-07.01.2022.pdf. 
2. Referitor la situația financiară a debitorului și bunurile existente în patrimoniu 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Cutov A., 
Adresa nr. 5117/30.11.2021 transmisă prin e-mail și Adresa nr. 5741/27.12.2021 (transmisă prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860165804, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a 
următoarelor documente cu privire la debitorul BF & AV Family SRL: 
• Raportul de evaluare a bunului mobil din averea debitorului – Frigo Land incinta frigorifică; 
• Contractul privind prestări servicii de evaluare încheiat cu Biroul Expertului evaluator Constantin S. I. (inclusiv 
factura fiscală); 
• Regulamentul de vânzare a bunului mobil din averea debitorului – Frigo Land, propus spre aprobarea adunării 
creditorilor din data de 27.10.2021; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Cererea de admitere a creanței formulată de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul 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 lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul BF & AV Family SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
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• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului BF & AV Family SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul BF & AV Family SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate a insolvenței de către dvs. în calitate de lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar provizoriu a comunicat parțial 
înscrisurile solicitate de către subscrisa. 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 5118/30.11.2021 către administratorul dna Coada A., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860189972, prin care a solicitat: „Vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului BF & 
AV Family SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă 
solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile 
obligatorii ale debitorului BF & AV Family SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
existente în averea debitorului BF & AV Family SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi 
susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale”. 
Conform adresei comunicată de către administratorul dna Coada A.: „la data deschiderii procedurii procedurii in averea 
debitoarei exista un singur bun mobil - vitrina frigorifica Frigo Land care a fost vanduta de către lichidatorul judiciar 
prin licitație publica. [...] In ceea ce privește arhiva contabila va comunicam faptul ca aceasta se afla depozitata in 
loc.Constanta, bdul Mamaia nr.85, bl.LS6, sc.A, ap.9, et.4. [...].”   
În vederea identificării bunurilor și disponibilităților bănești din averea debitorului, licihdatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL a efectuat următoarele demersuri: 
- în vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, lichidatorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 5740/27.12.2021 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 
BF & AV Family SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv comunicarea 
datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către BF & AV Family 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.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul BF & 
AV Family SRL nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania SA; Banca Comercială Română 
SA; BRD Groupe Societe Generale SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania SA; Eximbank SA; First 
Bank România SA; Garanti Bank SA; Intesa Sanpaolo Romania SA; OTP Bank România SA; Patria Bank SA; Vista 
Bank (România) SA. 
Conform Adresei nr. E77177/ 27.12.2021 emisă de Libra Internet Bank SA, debitorul BF & AV Family SRL deține 
următorul cont bancar – cod IBAN RO02BREL0002003355540100 – sold 1.150,00 lei.  
- a comunicat adresa nr. 5743/27.12.2021 către Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea BF & AV Family SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
fiscale ale Primăriei Municipiului Constanța cu bunuri impozabile.  
- Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța nu a răspuns 
solicitărilor lichidatorului judiciar. 
- a comunicat adresa nr. 5741/27.12.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Constanța, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea BF & AV Family SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-
Regim Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
- Conform Adresei nr. 55006/05.01.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Constanța, debitorul nu figurează cu autovehicule 
înmatriculate.  
- a comunicat adresa nr. 5742/27.12.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea BF & AV Family SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în 
evidențele O.C.P.I. Constanța cu bunuri imobile.  
Conform Certificatului nr. 199225/28.12.2021 emis de Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Constanţa, nu au 
fost identificate înregistăriri referitoare bunurile imobile care ar putea exista în proprietatea debitorului.  
Conform Certificatului nr. 49886/29.12.2021 emis de Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Mangalia, nu au 
fost identificate înregistăriri referitoare bunurile imobile care ar putea exista în proprietatea debitorului.  
Cu privire la valorificarea bunului mobil Frigo Land incinta frigorifică din averea debitorului, menționăm următoarele: 
- Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar nu a comunicat subscrisei raportul de 
evaluare întocmit de Biroul Expertului evaluator Silviu Ion Constantin, regulamentul de organizare și desfășurare a 
licitațiilor publice sau orice alte acte privind valorificarea bunului mobil, acestea nefiind identificate la dosarul cauzei; 
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- fostul administrator statutar Coada A. nu a răspuns solicitărilor subscrisei în sensul prezentării bunului mobil în 
vederea sigilării acestuia; 
- Conform Adresei nr. E77177/ 27.12.2021 emisă de Libra Internet Bank SA, debitorul BF & AV Family SRL deține 
următorul cont bancar – cod IBAN RO02BREL0002003355540100 – sold 1.150,00 lei, reprezentând încasare preț de 
vânzare a bunului mobil Frigo Land incinta frigorifică valorificată prin licitație publică, achitată de adjudecatar Mazilu 
S. 
5. Referitor la sumele avansate de lichdiatorul 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 37,60 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00010610 02.12.2021 8.80 lei comunicare somație către administratorul statutar Coada A. 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010795 07.12.2021 8.80 lei 

Comunicare adresă către C.I.I. Cutov A. ref. predare acte de 
procedură 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC22/ 

D0002270 04.01.2022 20,00 lei Furnizare informații debitor  

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
37,60 lei 

 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să stabilească prin Încheiere de ședință, în 
sarcina fostului lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Cutov A., obligația de a preda 
lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL a gestiunea bunurilor din averea debitorului BF & AV 
Family SRL și toate actele întocmite și/sau comunicate în cadrul procedurii simplificate de insolvență a debitorului BF 
& AV Family SRL. 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului BF & AV Family SRL, identificarea și valorificarea bunurilor din 
averea debitorului, identificarea evidențelor și registrelor contabile ale 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. 
 
 
 


