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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 801 Din data de 23.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5039/30/2021; Tribunal Timiș, Secția II-a Civilă; Judecător-sindic: Mircea Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Prima Darsim SRL, cod de identificare fiscală: 29332415; Sediul social: Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 14B, 
ap. 18, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2479/2011. 
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 Prima Darsim SRL, 
conform Sentinței civile nr. 131/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 5039/30/2021 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul întocmit în condiţiile art. 
92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Prima Darsim SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Prima Darsim SRL 

Număr dosar 5039/30/2021; Tribunal Timiș, Secția II-a Civilă 
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Prima Darsim SRL 
1. Date generale privind debitorul Prima Darsim SRL 
Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiș, obţinând informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura capitalului social, administatorii 
statutari şi obiectul principal de activitate. 
 Astfel, societatea Prima Darsim SRL a fost înfiinţată în anul 2011, atribuindu-se codul unic de înregistrare 29332415 şi 
înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2479/2011.  
Sediul social al debitorului: Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 14B, ap. 18, jud. Timiș. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4063/19.10.2012 – Extras al Rezoluției nr. 
17228/11.11.2011, în baza cererii nr. 77494 din data de 10/11/2011 si a actelor doveditoare depuse, s-a dispus 
autorizarea constituirii si inregistrarea societatii comerciale cu urmatoarele date:  
- fondator: Darabant S. I., asociat unic, aport la capital 200,00 RON, data varsarii aportului 07/11/2011, echivaland cu 
20 parti sociale, reprezentand 100% capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100%;  
- administrator persoana fizica: Darabant S. I., data numirii 04/11/2011, durata mandatului nelimitata, avand puteri 
conform act constitutiv;  
- denumire: Prima Darsim - S.R.L.;  
- sediul social: municipiul Lugoj, Str. Ceahlaului nr. 14B, ap. 18; 
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 702 - Activitati de consultanta in management;  
- activitate principala: cod CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;  
- capital social subscris: 200,00 RON, varsat integral; capitalul social este divizat in 20 parti sociale a 10,00 RON 
fiecare;  
- durata de functionare: nelimitata.  
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1151/6.IV.2017 – Hotararea nr. 1/15.03.2017 a 
asociatului unic Darabant S. I., in calitate de asociat unic, a hotărât urmatoarele:  
Art. 1. Se completeaza obiectul de activitate al societatii cu activitatea cod CAEN Rev. 2 9329 - Alte activitati 
recreative si distractive n.c.a.  
Art. 2. Prezenta hotarare face parte integranta din actele constitutive ale societatii. Raman nemodificate celelalte 
prevederi ale actelor constitutive. 
2. Situaţia financiară a debitorului  
Menționăm faptul că, contrar dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 85/2014: „În termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1)”, 
debitorul prin administratorul Darabant S. I. nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, respectiv: 
a) balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii; 
b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează 
fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate; 
c) lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, 
scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință; 
d) lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii 
introductive; 
g) o declarație prin care debitorul își arată intenția de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform 
unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; 
h) o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității; 
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l) o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăți, cu precizarea acestora; 
m) dovada codului unic de înregistrare. 
De asemenea, conform disp. art. 82 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Debitorul are obligația de a pune la dispoziția 
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar și a creditorului deținând cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor 
cuprinse în tabelul definitiv de creanțe toate informațiile și documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea și 
averea sa, precum și lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii și transferurile 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancțiunea ridicării dreptului de administrare”. 
Conform disp. art. 85 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de 
administrare, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de 
acestea dacă nu și-a declarat intenția de reorganizare, în condițiile art. 67 alin. (1) lit. g). Ridicarea dreptului de 
administrare se dispune și în cazul în care debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare în termenul prevăzut la art. 
74”. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate exclusiv pe baza datelor 
publicate pe site-ul www.mfinante.ro. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 29.01.2021.  
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ultimele situații financiare anuale depuse de către 
debitorul Prima Darsim SRL prin administrator dna Darabant S. I. sunt cele încheiate în data de 31.12.2019.  
La data de 31.12.2019 debitorul Prima Darsim SRL prezintă următoarea situație financiară:  
Denumire indicatori 2018 2019 
Indicatori din bilant lei lei 
Active imobilizate - total - - 
Active circulante - total, din care 147546 132641 
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, 
semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 

- - 

Creante - - 
Casa si conturi la banci 147546 132641 
Cheltuieli in avans - - 
Datorii 22837 35320 
Venituri in avans - - 
Provizioane - - 
Capitaluri - total, din care: 124709 97321 
Capital subscris varsat 200 200 
Patrimoniul regiei - - 

Indicatori din contul de profit si pierdere 
Cifra de afaceri neta 78049 12360 
VENITURI totale 78058 12360 
CHELTUIELI totale 31688 39625 
Profitul sau pierderea brut(a)   

-Profit 46370 0 
-Pierdere 0 27265 
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar   

-Profit 45589 0 
-Pierdere 0 27389 

Indicatori din date informative 
Numar mediu de salariati 1 1 

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN 
Activitati de 

consultanta pentru 
afaceri si management

Activitati de 
consultanta pentru 

afaceri si management 

La data de 31.12.2019, debitorul Prima Darsim SRL nu înregistrează bunuri în avere, iar pierderea financiară 
înregistrată ca urmare a continuării activității economice este în valoare de -27.389 lei. 
Conform cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Timiș, debitorul Prima Darsim SRL înregistrează obligații fiscale neachitate la bugetul statului în valoare totală de 
56.746 lei, reprezentând: impozit salarii debit - 1.292 lei; impozit salarii dobânzi - 596 lei; impozit salarii penalități – 
321 lei; impozit profit debit - 545 lei; impozit profit dobânzi – 931 lei; impozit profit penalități  - 466 lei; impozit venit 
microîntrep debit – 908 lei; impozit venit microîntrep dobânzi -193 lei; impozit venit microîntrep penalități – 95 lei; 
CAS angajator debit – 204 lei; CAS angajator dobânzi – 262 lei; CAS angajator penalități – 130 lei; CAS asigurați debit 
- 27.231 lei; CAS asigurați dobânzi - 3.363 lei; CAS asigurați penalități - 1.673 lei; fond accidente debit - 2 lei; șomaj 
angajator debit - 6 lei; șomaj angajator dobânzi - 8 lei; șomaj angajator penalități - 1 leu; șomaj asigurați debit - 6 lei; 
șomaj asigurați dobânzi - 8 lei; șomaj asigurați penalități - 1 leu; fond garantare debit - 4 lei; fond garantare dobânzi - 1 
leu; sănătate angajator debit - 67 lei; sănătate angajator dobânzi - 86 lei; sănătate angajator penalități - 38 lei; sănătate 
asigurați debit - 10.903 lei; sănătate asigurați dobânzi - 1.337 lei; sănătate asigurați penalitati - 667 lei; concedii și 
indemnizații debit - 12 lei; concedii și indemnizații dobânzi - 20 lei; concedii și indemnizații penalități - 6 lei; 
contribuție asigurătorie muncă debit - 1.998 lei; contribuție asigurătorie muncă dobânzi - 244 lei; contribuție 
asigurătorie muncă penalități - 120 lei. 
3. Concluzii finale 
Având în vedere următoarele considerente: 
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- debitorul nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de reorganizare în vederea 
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 85/2014; 
- debitorul prin administratorul Darabant S. I. nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2020; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2019 rezultă că societatea Prima Darsim SRL nu are o structură economico – financiară care 
să-i permită continuarea activității economice; 
- societatea debitoare Prima Darsim SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• nu deține niciun bun în patrimoniul acesteia; 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi intrarea în 
faliment prin procedura simplificată a debitorului Prima Darsim SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 
alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


