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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 362 Din data de 25.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3672/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Stelver Const SRL, cod de identificare fiscală: 38690552; Sediul social: sat Herneacova, oraș Recaș, nr. 
50, cam. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/73/2018. 
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 Stelver Const SRL, conform 
Încheierii civile nr. 820 din data de 09.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 3672/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția a II-
a Civilă, în temeiul art. 102 alin. (1) și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a creanţelor 
salariale declarate împotriva averii debitorului Stelver Const SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor salariale declarate împotriva averii debitorului Stelver Const SRL 

Număr dosar 3672/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Casiana Todor  
Temei juridic: art. 102 alin. (1) și art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Stelver Const SRL 
Prin Încheierea civilă nr. 820 din data de 09.09.2021 pronunțată în dosarul nr. 3672/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția 
a II-a Civilă, în temeiul art. 71 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de 
insolvență împotriva debitorului Stelver Const SRL, cu sediul social în sat Herneacova, oraș Recaș, nr. 50, cam. 1, jud. 
Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/73/2018, având CUI 
38690552. 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 Stelver Const SRL, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și 
administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. În temeiul art. 45 alin. (1) lit. d) şi art. 73 din Legea nr. 
85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Consultant 
Insolvenţă S.P.R.L. 
Având în vedere următoarele prevederi legale: 
- Conform art. 5 pct. (69) din Legea nr. 85/2014: „tabelul preliminar de creanțe cuprinde toate creanțele scadente sau 
nescadente, sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de către administratorul 
judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menționate atât suma solicitată de către creditor, cât și suma 
acceptată și rangul de prioritate, iar în situația creditorului aflat în procedura insolvenței se va arăta și administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar desemnat. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra și creanțele 
născute după deschiderea procedurii și până la momentul intrării în faliment;”. 
- Conform art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014: „(1) Cu excepția salariaților ale căror creanțe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a 
procedurii; cererile de admitere a creanțelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. 
[…]”;  
- Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). 
(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele 
prevăzute de legi speciale. […]”  
Persoana fizică Guguci S., în calitate de creditor salariat și delegat al salariaților debitoarei Stelver Const SRL a 
formulat cerere prin care, a solicitat să se constate, în temeiul art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, că salariatii 
/creditorii sunt de drept în termenul de depunere a cererii de înscriere la masa credală a debitoarei Stelver Const SRL, 
respectiv a solicitat înscrierea creanței deținută de către salarți împotriva debitorului Stelver Const SRL, în cuantum 
total de 43.257 lei (compusă din 36.709 lei drepturi salariale restante la data de 31 iulie 2021 + 2.370 lei drepturi 
salariale restante aferente lunii august 2021 + 2.370 lei drepturi salariale restante aferente lunii septembrie 2021 + 1.808 
lei drepturi salariale salariale restante aferente lunii octombrie 2021) în tabelul definitiv de creanțe al debitoarei Stelver 
Const SRL 
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Lichidatorul judiciar a identificat următoarele aspecte cu privire la creanțele izvorâte din raporturile de muncă ale 
societății Stelver Const SRL: 
- Conform Balanței de verificare aferentă lunii iulie 2021, debitorul Stelver Const SRL înregistrează salarii datorate 
angajaților în valoare de 36.709,00 lei, conform sold creditor cont 421 – Personal-salarii datorate. 
- Conform Statului de plată aferent lunii aprilie 2021, debitorul Stelver Const SRL înregistrează salarii datorate în 
valoare de 29.599 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele 
salariatului 

C.N.P. Adresa 
Data incetarii 
raporturilor de 

munca 
Perioada 

Salarii de 
plătit 

1 Buta C. V. - - 20.04.2021 aprilie 2021 1,168 
2 Caldarariu M. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,329 
3 Dolea N. - - 20.04.2021 aprilie 2021 1,168 
4 Dospina P. M. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,329 
5 Drosu Gh. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,329 
6 Fafaneata S. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,329 
7 Gavrilescu I. - - 20.04.2021 aprilie 2021 1,168 
8 Guguci G. B. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,764 
9 Guguci S. - - 22.10.2021 aprilie - august 2021 2,370 

10 Pirciu F. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,329 
11 Pirciu M. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,329 
12 Soteica V. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,329 
13 Stanescu C. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,329 
14 Tudosie D. - - 30.04.2021 aprilie 2021 2,329 

Total 29,599 

- Conform Statului de plată aferent lunii mai 2021, debitorul Stelver Const SRL înregistrează salarii datorate în valoare 
de 2.370 lei către salariatul Guguci S.. 
- Conform Statului de plată aferent lunii iunie 2021, debitorul Stelver Const SRL înregistrează salarii datorate în valoare 
de 2.370 lei către salariatul Guguci S.. 
- Conform Statului de plată aferent lunii iulie 2021, debitorul Stelver Const SRL înregistrează salarii datorate în valoare 
de 2.370 lei către salariatul Guguci S.. 
- Conform Statului de plată aferent lunii august 2021, debitorul Stelver Const SRL înregistrează salarii datorate în 
valoare de 2.370 lei către salariatul Guguci S.. 
- Conform Statului de plată aferent lunii septembrie 2021, debitorul Stelver Const SRL înregistrează salarii datorate în 
valoare de 1.870 lei către salariatul Guguci S.. 
- Conform Statului de plată aferent lunii octombrie 2021, debitorul Stelver Const SRL înregistrează salarii datorate în 
valoare de 1.808 lei către salariatul Guguci S.. 
Lichidatorul judiciar va proceda la înscrierea creanțelor salariale ale societății Stelver Const SRL în tabelul definitiv de 
creanțe astfel: 
- va înscrie creanțele salariale în valoare totală de 39.079 lei reprezentând salariile datorate către următorii angajați: 

Nr. 
crt. 

Creditor Creanţă acceptată 
Observații 

 
1 Buta C. V. 1,168.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
2 Caldarariu M. 2,329.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
3 Dolea N. 1,168.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
4 Dospina P. M. 2,329.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
5 Drosu Gh. 2,329.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
6 Fafaneata S. 2,329.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
7 Gavrilescu I. 1,168.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
8 Guguci G. B. 2,764.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 

9 Guguci S. 11,850.00 lei 
Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 – 

august 2021 
10 Pirciu F. 2,329.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
11 Pirciu M. 2,329.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
12 Soteica V. 2,329.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
13 Stanescu C. 2,329.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
14 Tudosie D. 2,329.00 lei Salariu datorat pentru luna aprilie 2021 
 Total creanțe salariale admise 39,079.00 lei  

- va respinge creanța în valoare de 4.178,00 lei reprezentând salariile solicitate de către Guguci S. pentru perioada 
septembrie 2021 – octombrie 2021, având în vedere următoarele: 
• Conform statelor de plată, salariul pentru luna septembrie 2021-octombrie 2021 al angajatului Guguci S. este în 
valoare totală de 3.678 lei (ci nu suma de 4.178 lei solicitată de către Guguci S.) 
• Procedura simplificată a insolvenței debitorului Stelver Const SRL a fost deschisă la data de 09.09.2021 prin 
Încheierea civilă nr. 820 din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă în dosarul nr. 
3672/30/2021. 
Astfel, creanța salarială în valoare de 3.678 lei al creditorului Guguci S. este născută ulterior datei deschiderii procedurii 
simplificate de insolvență. 
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• În perioada 01.09.2021-31.10.2021, societatea Stelver Const SRL nu a desfășurat activitate economică, respectiv 
creditorul Guguci S. angajat în funcția de director societate nu a îndeplinit nicio atribuție/sarcină aferentă funcției 
ocupate. 
Conform disp. art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 366/25.01.2022 
către creditorul salariat Guguci S. privind înscrierea parțială a creanței solicitate. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


