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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 842 Din data de 25.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1039/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Mircea 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Bea Jewels Exim SRL, cod de identificare fiscală: RO 17779852; Sediul social: Timișoara, str. Banatul, 
nr. 59, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2299/2005. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Bea Jewels Exim SRL nr. 
4811/16.11.2021 publicat în BPI nr. 19545/17.11.2021. 
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 Bea Jewels Exim SRL, numit 
prin Sentința civilă nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 1039/30/2021/a2, 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 în procedura simplificată de insolvenţă conform 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Bea Jewels Exim 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 lichidatorului judiciar în 

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

pentru debitorul Bea Jewels Exim SRL 

Număr dosar 1039/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bea Jewels Exim 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 Bea Jewels Exim SRL nr. 336/21.01.2022, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 03.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1389/26.01.2022 
(extras BPI depus la dosar) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-fond-03.02.2022.pdf. 
2. Referitor la dosarul nr. 1039/30/2021/a2 
Prin Decizia civilă nr. 31/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1039/30/2021/a2, s-a dispus: „Admite excepţia de netimbrare a apelului. Anulează apelul formulat de 
apelantul pârât SCP Insolvein SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Bea Jewels Exim SRL, împotriva 
sentinţei civile nr. 1020/21.10.2021 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1039/30/2021/a2 în contradictoriu cu 
intimata contestatoare Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş şi intimatul lichidator judiciar Consultant 
Insolvenţă SPRL. Constată ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării sentinţei civile nr. 1020/21.10.2021 
pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1039/30/2021/a2, cerere formulată de apelantul pârât SCP Insolvein 
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Bea Jewels Exim SRL, în contradictoriu cu intimata contestatoare 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş şi intimatul lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. 
Dispune restituirea către apelantul pârât SCP Insolvein SPRL a cauţiunii în sumă de 1.000 lei, consemnată la dispoziţia 
acestei instanţe în dosarul nr. 1039/30/2021/a2, conform recipisei de consemnare nr. 207716729/1 din 21.12.2021. 
Definitivă.” 
Practicianul în insolvență Insolvein SPRL a formulat cerere de revizuire împotriva Deciziei civile nr. 31/2022 din data 
de 19.01.2022 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021/a2. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 76/59/2022 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 03.03.2022. 
3. Referitor la predarea gestiunii de către fostul lichidator judiciar provizoriu  
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, Adresa nr. 4817/16.11.2021 
transmisă prin e-mail, prin care a solicitat următoarele: 
„să ne indicați data și locul în vederea predării, respectiv preluării de către subscrisa a gestiunii bunurilor debitorului 
Bea Jewels Exim SRL. De asemenea, prin prezenta, vă solicităm respectuos să ne comunicați toate documentele aflate 
la dispoziția dvs. privind debitorul Bea Jewels Exim SRL”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere faptul că, fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL nu a răspuns solicitărilor subscrisei, 
lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, Adresa nr. 5717/24.12.2021 
transmisă prin e-mail și prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39859595239 - semnată, 
prin care a solicitat următoarele: „să ne indicați data și locul în vederea predării, respectiv preluării de către subscrisa a 
gestiunii bunurilor debitorului Bea Jewels Exim SRL. De asemenea, prin prezenta, vă solicităm respectuos să ne 
comunicați toate documentele aflate la dispoziția dvs. privind debitorul Bea Jewels Exim SRL”. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
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Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a formulat Cererea nr. 115/07.01.2022, în temeiul disp. art. 58 alin. 
(1) lit. n) și art. 45 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat respectuos Onoratei Instanțe să stabilească 
prin Încheiere de ședință, în sarcina fostului lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, obligația de a preda de 
urgență lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL, gestiunea bunurilor din averea debitorului Bea 
Jewels Exim SRL și toate actele întocmite și/sau comunicate în cadrul procedurii simplificate de insolvență a 
debitorului Bea Jewels Exim SRL. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, Somația nr. 602/09.02.2022 
transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire nr. VA39996052715 - semnată, prin care a 
solicitat următoarele: „vă solicităm respectuos să procedați la predarea, cât de curând posibil, către lichidatorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, a gestiunii tuturor bunurilor societății debitoare Bea Jewels Exim SRL. De asemenea, prin 
prezenta, vă solicităm respectuos să ne comunicați toate documentele aflate la dispoziția dvs. privind debitorul Bea 
Jewels Exim SRL.”. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar provizoriu nu a predat gestiunea 
bunurilor debitorului Bea Jewels Exim SRL, respectiv nu a comunicat documentele financiar-contabile ale debitorului 
aflate la dispoziția acestuia. 
4. Referitor la dosarul nr. 1039/30/2021/a1 
Creditorul bugetar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a formulat contestație împotriva Tabelului 
preliminar al creanțelor întocmit împotriva averii debitorului Bea Jewels Exim SRL nr. 118/08.06.2021 publicat în BPI 
nr. 10302/10.06.2021 privind înscrierea creanței subordonate a numitei Soter E. D.. 
Prin Sentința civilă nr. 1114/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul 
nr. 1039/30/2021/a1, s-a dispus: „Admite contestaţia [formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș]. 
Modifică tabelul preliminar publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10302/10.06.2021 de către 
administratorul judiciar Insolvent S.P.R.L., în sensul înlăturării creanţei creditoarei Soter E.”. 
Având în vedere disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv dispozițiile Sentinței civile nr. 1114/2021 din 
data de 11.11.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021/a1, lichidatorul 
judiciar a Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Bea Jewels Exim SRL nr. 
4811/16.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19545/17.11.2021 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Tabel-definitiv-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Bea-Jewels-Exim-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Împotriva Sentinței civile nr. 1114/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1039/30/2021/a1 a fost formulat apel, având primul termen de judecată stabilit în data de 09.02.2022. 
Prin Decizia civilă nr. 90/2022 din data de 09.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 1039/30/2021/a1 de Curtea de Apel 
Timișoara, Secția a II-a Civilă, s-a dispus: „Admite excepţia lipsei de reprezentant a SCP Insolvein SPRL. Anulează 
apelul declarat de apelantul SCP Insolvein SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Bea Jewels Exim SRL, 
împotriva sentinţei civile nr. 1114/11.11.2021 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 1039/30/2021/a1, în 
contradictoriu cu intimatul - lichidator judiciar SCP Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei Bea Jewels Exim SRL şi intimatele creditoare Soter E. şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş. 
Definitivă”. 
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 66,02 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/D0341972 08.11.2021 20.00 lei furnizare informații debitor 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010034 11.11.2021 8.20 lei 

comunicare somație către administratorul statutar Soter E. 
D. 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/D0349709 15.11.2021 20.00 lei furnizare informații debitor 

4 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00011418 28.12.2021 8.80 lei 

Comunicare adresă către fostul lichidator judiciar 
provizoriu 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001046 10.02.2022 9.02 lei 

Comunicare somație către fostul lichidator judiciar 
provizoriu Insolvein SPRL 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
66.02 lei 

 
6. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Conform Sentinței civile nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1039/30/2021/a2, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: onorariu lunar în 
cuantum de 250 lei și onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 21.10.2021-21.02.2022 este în valoare 
totală de 1.190,00 lei – neachitat, calculat astfel: 250 lei (exlclusiv TVA) * 4 luni. 
7. Solicitări adresate judecătorului-sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal următoarele: 
- să stabilească prin Încheiere de ședință, în sarcina fostului lichidator judiciar provizoriu Insolvein SPRL, obligația de a 
preda de urgență lichidatorului judiciar confirmat Consultant Insolvență SPRL, gestiunea bunurilor din averea 
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debitorului Bea Jewels Exim SRL și toate actele întocmite și/sau comunicate în cadrul procedurii simplificate de 
insolvență a debitorului Bea Jewels Exim SRL; 
- să dispună un nou termen în vederea continuării procedurii simplificate de insolvență a debitorului Bea Jewels Exim 
SRL, identificarea și inventarierea 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.  


