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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1353 Din data de 01.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2449/100/2021; Tribunal Maramureș, Secția II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Ioana Boloș. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr. 2A, jud. Maramureș. 
3.1. Debitor: Flollimar Project SRL, cod de identificare fiscală: 41200898; Sediul social: oraș Baia Sprie, str. 
Microraion Vest, nr. 21, ap. 17, jud. Maramureș; Număr de ordine în registrul comerţului J24/1197/2019. 
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 Flollimar Project SRL, 
conform Sentinței civile nr. 97/2022 din data de 01.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 2449/100/2021 de Tribunalul 
Maramureș, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 
insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flollimar Project SRL, în anexă, în număr 
de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flollimar Project SRL 

Număr dosar 2449/100/2021; Tribunal Maramureș, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Ioana Boloș 
Temei juridic art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Flollimar Project SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Flollimar Project SRL nr. 877/01.03.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 01.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3799/02.03.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Raport-de-activitate-termen-lunar-01.03.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dna Florian M. A. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 101 din Legea nr. 85/2014 în data de 21.02.2022, la ora 13:00, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 759/21.02.2022, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Flollimar Project SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar dna 
Florian M. A. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat 
bunurile din averea debitorului Flollimar Project SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului Flollimar Project SRL, adminsitratorul judiciar a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a transmis adresa nr. 685/15.02.2022 către Primăria Orașului Baia Sprie, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Flollimar Project SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2018 – 2022 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Orașului Baia Sprie cu bunuri impozabile. 
Conform Adresei nr. 1359/16.02.2022 emisă de Primăria Orașului Baia Sprie, debitorul Flollimar Project SRL figurează 
în evidențele fiscale ale primăriei cu bunul mobil – autoturism marca Dacia Logan, seria motorului D021648, nr. de 
identificare UU1KSDEKJ36977381, capacitate cilindrică 1461 cmc, dobândit în anul 2020.  
- a transmis adresa nr. 684/15.02.2022 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a 
Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Maramureș, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Flollimar Project SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2018 – 2022 în evidențele SPC-Regim 
Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. 
Conform Adresei nr. 100407/17.02.2022 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Maramureș, debitorul figurează cu următorul 
autovehicul înmatriculat: autoturism marca Dacia SD KSDEK Logan, nr. înmatriculare MM21FM, serie motor 
D021648, an fabricație 2006, culoare roșu, serie șasiu UU1KSDEK136977381. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a transmis adresa nr. 683/15.02.2022 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, prin care a 
solicitat acesteia să comunice dacă societatea Flollimar Project SRL figurează în prezent sau a figurat în perioada 2018 
– 2022 în evidențele O.C.P.I. Maramureș cu bunuri imobile.  
Conform Certificatului nr. 9962/16.02.2022 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare, nu au fost 
identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile, după denumire/CUI ale societății debitoare. Conform Certificatului 
nr. 980/16.02.2022 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dragomirești, nu au fost identificate înregistrări 
referitoare la bunuri imobile, după denumire/CUI ale societății debitoare. Conform Certificatului nr. 3122/16.02.2022 
emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sighetu Marmatiei, nu au fost identificate înregistrări referitoare la 
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bunuri imobile, după denumire/CUI ale societății debitoare. Conform Certificatului nr. 2445/16.02.2022 emis de Biroul 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Viseu de Sus, nu au fost identificate înregistrări referitoare la bunuri imobile, după 
denumire/CUI ale societății debitoare.  
3. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
privind debitorul Flollimar Project SRL, nr. 760/21.02.2022, acesta fiind publicat în BPI nr. 3230/22.02.2022 și afișat 
pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-
intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-Flollimar-Project-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei)  
Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Flollimar Project SRL, nr. 
760/21.02.2022, se rețin următoarele: 
- 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; 
- din analiza preliminară a activității debitorului aferenta ultimului an pentru care acesta a depus la organul fiscal situații 
financiare, respectiv anul 2020 rezultă că societatea Flollimar Project SRL nu are o structură economico – financiară 
care să-i permită continuarea activității economice; 
- debitorul Flollimar Project 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: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit. 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Flollimar Project 
SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. 
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 Florian M. A. nu a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014. 
Conform disp. art. 85 alin. (1) teza a II-a 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 temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorului care a depus cererea introductivă de 
deschidere a procedurii insolvenței – D.G.R.F.P. Cluj-Napoca prin A.J.F.P. Maramureș, precum și debitorului, cu 
privire la propunerea administratorului judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului Flollimar 
Project SRL nr. 762/21.02.2022 a fost publicată în BPI nr. 3241/22.02.2022 și afișată pe site-ul administratorului 
judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Notificare-privind-propunerea-de-
intare-in-faliment-prin-procedura-simplificata.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei)  
Administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a 
debitorului Flollimar Project SRL nr. 765/21.02.2022 către creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Maramureș prin e-mail la adresa contact.dgfp.mm@mfinante.ro. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 88/22.02.2022 comunicată de creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș: 
„Având in vedere Notificarea privind propunerea de intrare in faliment prin procedura simplificata a debitorului SC 
Flollimar Project SRL nr. 765/21.02.2022 in dosarul mai sus menționat, va comunicam ca A.J.F.P. Maramures in 
calitate de creditoare, propune intrarea in procedura de faliment [...]”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment prin procedura 
simplificată nr. 764/21.02.2022 debitorului Flollimar Project SRL la adresa sediului social din oraș Baia Sprie, str. 
Microraion Vest, nr. 21, ap. 17, jud. Maramureș, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39859048713. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
4. Referitor la art. 97 din Legea nr. 85/2014 
Conform disp. art. 97 alin. (1) – (3) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Flollimar Project SRL, nr. 
1030/11.03.2022, întocmit conform disp. art. 97 alin. (1)-(3) din Legea nr. 85/2014, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 4528/14.03.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-
Flollimar-Project-SRL.pdf.  
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul nr. 1032/11.03.2022 privind depunerea 
Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Flollimar Project SRL, nr. 
1030/11.03.2022, cu indicarea datei ședinței Adunării Generale a Creditorilor, a fost publicat în BPI nr. 
4514/14.03.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Anunt-privind-depunere-raport-art-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf. 
5. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 127.65 lei, astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Olimpiq Media SRL  PBL 29966 09.02.2022 66.05 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitorului  în ziarul Național din data 

de 09.02.2022 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001249 16.02.2022 52.80 lei 

Comunicare notificare privind deschiderea procedurii generale 
a insolvenței către debitor, administratorul statutar și creditori 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001451 24.02.2022 8.80 lei 

comunicare notificare privind propunerea administratorului 
judiciar de intrare în faliment prin procedura simplificată de 

insolvență către debitor 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru 
plata cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 

127.65 lei 
 

6. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună intrarea în faliment prin procedura 
simplificată a debitorului Flollimar Project SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, pct. b) 
din Legea nr. 85/2014, respectiv acordarea unui nou termen în vederea întocmirii tabelului preliminar de creanțe, 
identificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 
58 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


