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Depunere raport întocmit de lichidator judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1357 Din data de 01.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2891/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: TT Holding Administrations SRL, cod de identificare fiscală: 35792310; Sediul social: Timișoara, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 24, încăperea 1A, biroul 4, et. 11, ap. 64, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului 
J35/727/2016. 
3.2. Administrator special: Țibuleac M. 
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 TT Holding Administrations 
SRL, numit prin Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 de 
Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, 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 de faliment conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, pentru debitorul TT Holding Administrations SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul TT Holding Administrations SRL 

Număr dosar 2891/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: TT Holding Administrations SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 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 TT Holding Administrations SRL nr. 784/22.02.2022, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 03.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
3356/23.02.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-fond-03.03.2022-2.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în procedura generală de 
faliment a societății debitoare TT Holding Administrations SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 
24, încăperea 1A, biroul 4, et. 11, ap. 64, jud. Timiș, având CUI 35792310, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/727/2016. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului TT Holding Administrations SRL, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL 
3. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a 
comunicat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului TT Holding Administrations SRL la sediul social din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 24, 
încăperea 1A, biroul 4, et. 11, ap. 64, jud. Timiș, notificarea privind intrarea în faliment nr. 1022/10.03.2022, prin poștă 
cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39858319485;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dna Țibuleac M., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea 
în faliment a debitorului TT Holding Administrations SRL nr. 1023/10.03.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39858319495. De asemenea, notificarea nr. 1023/10.03.2022 a fost comunicată prin e-mail 
și reprezentantului convențional al administratorului Cabinet de Avocat Marinescu V. 
Prin notificările nr. 1022/10.03.2022 și nr. 1023/10.03.2022, lichidatorul judiciar a solicitat: „[...] Menționăm faptul că 
inventarierea bunurilor debitorului TT Holding Administrations SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 
85/2014  se va efectua în data de 18.03.2022, la ora 12:00. Termenul maxim de predare a gestiunii de la debitoarea TT 
Holding Administrations SRL prin administrator Țibuleac M. către lichidatorul judiciar desemnat Consultant Insolvență 
SPRL, precum și listei actelor și operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență, este de 
5 zile de la primirea prezentei notificări. 
Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. 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, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, 
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de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act 
sau plată efectuate de către debitorul TT Holding Administrations SRL fără avizul lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, este nulă de drept.”.  
Având în vedere faptul că, debitorul TT Holding Administrations SRL prin administratorul statutar dna Țibuleac M.  nu 
a depus la dosarul cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea 
respectării atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar 
a comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului TT Holding Administrations SRL prin prin e-mail 
către următorii creditori: 

Creditor Adresa Notificare nr. 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș 

Timisora, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, jud. Timiș 1024/10.03.2022 

Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara 

Timișoara, b-dul Mihai Eminescu nr.2B,iud.Timis 1025/10.03.2022 

Peri Romania SRL Balotesti, Calea București,nr.4 jud.Hfov 1026/10.03.2022 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului TT Holding Administrations SRL nr. 1019/10.03.2022 a fost 
publicată în BPI nr. 4419/11.03.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Notificare-privind-intrarea-in-procedura-generale-de-faliment-Dubla-
convocare-a-AGC-in-18.03.2022-si-25.03.2022.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 11.03.2022, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Timiș notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului TT Holding 
Administrations SRL nr. 1021/10.03.2022 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
4. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dna Țibuleac M. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 18.03.2022, la ora 12:00, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1156/18.03.2022, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului TT Holding Administrations SRL, având în vedere faptul că, administratorul 
statutar dna Țibuleac M. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a 
prezentat bunurile din averea debitorului TT Holding Administrations SRL.  
Conform disp. art. 151 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „(2) În situația prevăzută la art. 93, inventarul bunurilor 
debitorului se va face după obținerea relațiilor scrise privind situația bunurilor debitorului. Dacă în urma demersurilor 
efectuate potrivit prevederilor art. 94-96, administratorul judiciar nu identifică niciun bun, inventarul se încheie pe baza 
comunicărilor scrise transmise de autoritățile relevante”. 
Conform Adresei nr. 39746/23.11.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, debitorul TT Holding Administrations 
SRL figurează cu următoarele mijloace de transport înmatriculate: 
• autoutilitară marca Toyota Land Cruiser J9, nr. înmatriculare TM01TTH, serie șasiu JT111GJ9000009402; an 
fabricație 1997; număr național de registru BF1D221313K19E2; culoare verde; caroserie BB03 FURGON; serie motor 
0179065; 
• autoutilitară marca Volkswagen Transporter 70X02D; nr. înmatriculare TM21CZY; serie șasiu 
WV1ZZZ70ZYH064795; an fabricație 2000; număr național de registru B112151112BC8E2; culoare alb; serie motor 
217820; caroserie BA suprastructura deschisa; 
• autoturism marca Volkswagen Transporter 7DB; nr. înmatriculare TM19ERO; serie șasiu WV2ZZZ70ZYH074433; 
an fabricație 2000; număr național de registru AC111C1111K87E2; culoare albastru; caroserie AC BREAK;  
• autoutilitară N1 marca Citroen Jumpy B*****; nr. înmatriculare TM19RMW; serie șasiu VF7BYDHXA12512971, an 
fabricație 1999; caroserie BB Furgon, culoare alb; număr național de registru BF156U1111J22E2. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Conform informațiilor comunicate de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, debitorul TT Holding Administrations 
SRL figurează în evidențele fiscale cu următoarele mijloace de transport: 
- VW Transporter serie:WV2ZZZ70ZYH074433; TM19ERO, dobandit  in 03.07.2017; 
- Citroen JUMPI serie:VF7BYDHXA12512971; TM19RMW,  dobandit in 15.09.2017; 
- Volkswagen serie:WV1ZZZ70ZYH064795 TM21CZY,  dobandit in 25.10.2018; 
- BMW730D serie:WBA7C41070G435842,  B51TUD,  dobandit in 26.11.2018 (conform contract de leasing financiar); 
- Toyota Land Cruser serie:JT111GJ9000009402 TM01TTH dobandit in 05.07.2019; 
- BMW730D serie: WBAYC41000DZ77676, B601RAR instrainat de societate in 17.02.2021.  (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
Conform Certificatului nr. 288408/16.11.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara, nu au 
fost identificate înregistrări referitoare la bunurile imobile care ar putea fi deținute de TT Holding Administrations SRL. 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul Țibuleac M. nu a comunicat administratorului 
judiciar documentele financiar-contabile ale debitorului, respectiv nu a prezentat bunurile din averea debitorului în 
vederea inventarierii acestora. 
5. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations 
SRL în data de 18.03.2022, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, având ca ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă. 
(2). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul lunar de 389 lei, 
exclusiv TVA și onorariul de succes de 1,5%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor.” 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 18.03.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations SRL va fi reconvocată în data de 25.03.2022, 
la ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations SRL din data de 18.03.2022, 
ora 10:00 – parte integrantă a Notificării nr. 1019/10.03.2022 privind intrarea în faliment a debitorului TT Holding 
Administrations SRL a fost publicat în BPI nr. 4419/11.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Notificare-privind-intrarea-in-procedura-generale-de-
faliment-Dubla-convocare-a-AGC-in-18.03.2022-si-25.03.2022.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 1154/18.03.2022, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului TT Holding Administrations SRL din data de 18.03.2022, ora 10:00 nu este legal întrunită, nefiind 
îndeplinite condițiile instituite de art. 49 alin. (1) coroborat cu disp. art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele 
de ședință a constatat că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations SRL din data de 
18.03.2022, ora 10:00 se află în imposibilitate de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1154/18.03.2022 al Adunării Generale  a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations SRL 
din data de 18.03.2022, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 4941/21.03.2022.  
Având în vedere lipsa de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 18.03.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations SRL a fost reconvocată în data de 
25.03.2022, la ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Conform Procesului-verbal nr. 1257/25.03.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului TT Holding 
Administrations SRL din data de 25.03.2022, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 96,8263% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului TT Holding Administrations SRL nr. 568/22.09.2021 publicat în BPI nr. 15807/24.09.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a confirmat lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-
sindic prin Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă. 
2. Cu o majoritate de 96,8263% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului TT Holding Administrations SRL nr. 568/22.09.2021 publicat în BPI nr. 15807/24.09.2021 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat retribuția lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul 
lunar de 389 lei, exclusiv TVA și onorariul de succes de 1,5%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor. 
Procesul-verbal nr. 1257/25.03.2022 al Adunării Generale  a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations SRL 
din data de 25.03.2022, ora 10:00, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 5520/29.03.2022.  
6. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 175.04 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010151 16.11.2021 8.20 lei comunicare notificare către fostul administrator 

statutar 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/D0353012 17.11.2021 20.00 lei 

Furnizare informații debitor 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC22/D0047317 10.02.2022 20.00 lei 

Furnizare informații debitor 

4 
Olimpiq Media SRL PBL 29896 04.02.2022 56.76 lei 

Publicare anunț privind organizare selecție oferte 
servicii de evaluare în ziarul Național 

5 
Olimpiq Media SRL PBL 30517 11.03.2022 52.48 lei 

Publicare notificare privind intrarea în faliment a 
debitorului în ziarul Național 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002056 15.03.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind intrare în faliment către 
TT Holding Administrations SRL 

7 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002057 15.03.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind intrare în faliment către 
administratorul Țibuleac M. 
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Total sume avansate de administratorul/lichidatorul  judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură 
175.04 lei 

 
7. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință din Camera de Consiliu din data de 28.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 2891/30/2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un 
onorariu de 389 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,5% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului/lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 28.10.2021-28.03.2022 
este în valoare totală de 2.314,55 lei (inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 389 lei (exclusiv TVA) * 5 luni. 
Prin Încheierea de ședință din Camera de Consiliu din data de 28.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă, în dosarul nr. 2891/30/2021, judecătorul-sindic a aprobat onorariul de 2500 lei și cheltuieli de procedură de 
393,03 lei ale administratorul desemnat provizoriu SCP Centrum Lex SPRL. 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea identificării, inventarierii și evaluării 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.  


