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

Nr.: 1040 Data emiterii: 11.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 395/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj; Judecător-sindic: Voichița Laura 
Grunea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj. 
3.1. Debitor: Flabis PGR SRL, cod de identificare fiscală: 28579604; Sediul social: Municipiul Turda, str. Barbu 
Lăutaru, nr. 47A, jud. Cluj; Număr de ordine în registrul comerţului J12/1482/2011. 
3.2. Administrator special: Popa Gh. R.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Flabis PGR SRL nr. 
714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 15195/15.09.2021. 
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 Flabis PGR SRL, conform 
Încheierii civile nr. 2022 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 395/1285/2021, 
în temeiul art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare și 
din încasarea de creanţe privind debitorul Flabis PGR SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare și din încasarea de creanţe privind debitorul Flabis PGR SRL 

Număr dosar 395/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj 
Judecător-sindic: Voichița Laura Grunea 
Temei juridic: art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Flabis PGR SRL  
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil Suma (lei) Observații 

1 

Autoturism marca Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu 
WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, 
putere maximă 44 kW, masă proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică 

nefuncțional din averea debitorului Flabis PGR SRL 

750.00 lei 

Bunul mobil a fost adjudecat de 
către persoana fizică Boncz C. S. 

conform Procesului-verbal de 
licitație publică nr. 

706/16.02.2022 și Actului de 
adjudecare nr. 707/16.02.2022. 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 750.00 lei  

Menţiuni privind caietul de sarcini al licitației publice: 
Încasări caiet sarcini licitaţie Suma (lei) 

Caiet de sarcini achiziționat de persoana fizică Boncz C. S. în vederea participării la 
licitația publică din data de 16.02.2022 

50.00 lei 

Total 50.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe Suma (lei) 

1   0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0.00 lei 

Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 
  Suma (lei) 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri mobile şi încasare de creanţe 800.00 lei 

3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
- Mențiuni privind retribuţia lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie  Suma (lei) 

1 

Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 21.10.2021 – 21.03.2022 în valoare de 
220 lei, exclusiv TVA, conform Deciziei nr. 55305/13.09.2021 emisă de creditorul majoritar Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, publicată în BPI 
nr. 15084/14.09.2021 și Încheierii civile nr. 2022 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în 
dosarul nr. 395/1285/2021 

1,309.00 lei 

2 
Onorariul fostului lichidator judiciar provizoriu Prestigiu SPRL pentru perioada 27.05.2021-21.10.2021 de 500 lei 
exclusiv TVA/lunar, conform Încheierii civile nr. 1096/2021 din data de 27.05.2021 pronunțată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 395/1285/2021 

2,975.00 lei 

  Total retribuţie lichidator judiciar 4,284.00 lei 

- Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 

Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli Suma (lei) 
Obligaţii 
achitate 

Creditare societate 
(sume avansate de 
lichidator judiciar) 

Obligaţii de 
plată restante 



2 
 

1 

Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7)  lit. b) din Legea nr. 
85/2014 (conform art. 119 alin. (4) din Statutul privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă 
din 29.09.2007 - pentru sumele încasate din vânzări se aplică 
procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA) 16.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 16.00 lei 

2 Cheltuieli cu comisioane bancare 20.00 lei 20.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

3 

Cheltuieli publicare notificare privind deschiderea procedurii 
simplificate de insolvență în ziar - sume avansate de 
lichidatorul judiciar provizoriu Prestigiu SPRL 60.64 lei 0.00 lei 60.64 lei 0.00 lei 

4 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 8.80 lei 0.00 lei 8.80 lei 0.00 lei 

5 

Cheltuieli furnizare informații Oficiul Național al Registrului 
Comerțului - sume avansate de lichidatorul judiciar prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. 40.00 lei 0.00 lei 40.00 lei 0.00 lei 

6 

Cheltuieli publicare anunț de licitație publică în ziar - sume 
avansate de lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 
Popescu G. 64.05 lei 0.00 lei 64.05 lei 0.00 lei 

7 Cheltuieli publicare anunț de licitație publică în ziar 64.05 lei 0.00 lei 0.00 lei 64.05 lei 

 
Total cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea 

nr. 85/2014 273.54 lei 20.00 lei 173.49 lei 80.05 lei 

 

din care sume avansate pentru plata cheltuielilor de procedură 
de către lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. 

Popescu G. 112.85 lei    
- Mențiuni privind impozitele și taxele aferente vânzării bunului mobil, conform disp art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea 
nr. 85/2014: 

Mențiuni cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat (cota de impozitare de 3%, 0 salariați) 24.00 lei 

Referitor la TVA, persoana impozabilă Flabis PGR SRL nu a fost niciodată înregistrată în scopuri de TVA conform art. 
316 din Codul fiscal. 
4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit, conform disp. art. 159 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 

Sold inițial cont unic de insolvență 0.00 lei 

Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire  0.00 lei 

Sold cont unic de insolvență 780.00 lei 

Total sume obținute din valorificarea bunului mobil din averea debitorului 800.00 lei 

Total cheltuieli (conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014) 4,581.54 lei 
Sume de distribuit creditorilor conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3din Legea nr. 85/2014 0.00 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 
 
 
 
 


