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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1167 Din data de 18.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4837/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Mircea 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Bet Pallet SRL, cod de identificare fiscală: RO 21030110; Sediul social: sat Șag, DE 428/2, comuna Șag, 
jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/542/2007. 
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 Bet Pallet SRL, numit prin 
Încheierea civilă nr. 146/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 4837/30/2020 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 Bet Pallet SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 Bet Pallet SRL 

Număr dosar 4837/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bet Pallet SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în procedura 
generală de insolvență privind debitorul Bet Pallet SRL nr. 4946/24.11.2021, întocmit pentru termenul lunar din data de 
20.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21562/21.12.2021 (extras BPI depus la dosarul cauzei) și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-20.12.2021.pdf. 
2. Referitor la dosarul nr. 4837/30/2020/a1 
Prin Decizia civilă nr. 30/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în 
dosarul nr. 4837/30/2020/a1, s-a dispus: „Ia act de cererile de renunţare la judecată formulate de creditoarele Grialex 
Group SRL şi Novatex SRL în contradictoriu cu debitoarea Bet Pallet S.R.L.. Dispune anularea sentinţei civile nr. 
572/20.05.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 4837/30/2020. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile 
de la data comunicării hotărârii, ce se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de 
judecată.” 
Subscrisa a depus la dosarul cauzei în data de 25.01.2022 Cererea nr. 338/21.01.2022 de decontare a onorariului 
administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL și a cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii generale a 
insolvenței debitorului Bet Pallet SRL, prin care, având în vedere dispozițiile Deciziei civile nr. 30/2022 din data de 
19.01.2022 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4837/30/2020/a1: „Dispune 
anularea sentinţei civile nr. 572/20.05.2021, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 4837/30/2020”  ̧ în temeiul 
disp. art. 39 alin. (1) și (4) din Legea nr. 85/2014, a solicitat respectuos Onoratului Tribunal să dipusă: 
- Plata onorariului administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în valoare de 1.071,00 lei exclusiv TVA, 
conform disp. art. 39 alin. (1) și (4) din Legea nr. 85/2014; 
- Plata sumelor avasante de administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL prin asociat coordonator ec. Popescu 
G. de 8,20 lei pentru achitarea cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii generale de insolvență, conform disp. art. 39 
alin. (1) și (4) din Legea nr. 85/2014. 
3. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea civilă nr. 146/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 4837/30/2020 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) și c) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în procedura 
generală de faliment a societății debitoare Bet Pallet SRL, cu sediul social în sat Șag, DE 428/2, comuna Șag, jud. 
Timiș, având CUI RO 21030110, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. 
J35/542/2007. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Bet Pallet 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. 
4. 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: 
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- a comunicat debitorului Bet Pallet SRL la sediul social din sat Șag, DE 428/2, comuna Șag, jud. Timiș, notificarea 
privind intrarea în faliment nr. 1000/09.03.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39860051932;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dl. Todor I., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea în 
faliment a debitorului Bet Pallet SRL nr. 1001/09.03.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire nr. AR39860051942. 
Prin notificările nr. 1000/09.03.2022 și nr. 1001/09.03.2022, lichidatorul judiciar a solicitat: „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, 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 Bet Pallet SRL fără avizul 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este nulă de drept. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Bet Pallet SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 
85/2014  se va efectua în data de 16.03.2022, la ora 13:00.”.  
Având în vedere faptul că, debitorul Bet Pallet SRL prin administratorul statutar dl. Todor I.  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 Bet Pallet 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 1002/09.03.2022 

Primăria Comunei Șag Șag, Str.a Il-a nr. 49, jud. Timiș 1003/09.03.2022 
Comuna Dumbrăvița sat Dumbrăvita, comuna Dumbravița, str. Petofi Sandor, nr.31, jud. Timiș 1004/09.03.2022 

Enel Energie SA 
cu sediul procesual ales în București, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 
10 A, Clădirea C3, et.7 

1005/09.03.2022 

Baltri Forest-BT SRL prin Cabinete de avocat 
asociate – Iușan O., Iușan C. 

cu sediul ales în Timișoara, str. Simion Bămuțiu, bl. 56, sc. A, ap. 12, 
jud. Timiș 

1006/09.03.2022 

Compania Națională pentru Controlul 
Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și 
Recipientelor sub Presiune SA 

București, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1 1007/09.03.2022 

Primăria Comunei Giarmata Com. Giarmata, str. Principală, nr. 445, jud. Timiș 1008/09.03.2022 

Retim Ecologic Service SA 
Timișoara, str. Gheorghe Lazăr. nr. 24. et. 4. SAD 31-33. clădirea Fructus 
Piaza, jud. Timiș 

1009/09.03.2022 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Bet Pallet SRL nr. 997/09.03.2022 a fost publicată în BPI nr. 
4357/10.03.2022, 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-25.03.2022-1.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 Bet Pallet 
SRL nr. 999/09.03.2022 prin e-mail, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
5. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dl. Todor I. cu privire la efectuarea inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 16.03.2022, la ora 13:00, la sediul social al 
debitorului. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1108/16.03.2022, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Bet Pallet SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar dl. Todor I. nu 
s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat bunurile din averea 
debitorului Bet Pallet SRL.  
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, subscrisa a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 4707/11.11.2021 către Primăria Comunei Șag, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Bet Pallet SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Șag 
cu bunuri impozabile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 29756/16.11.2021 emisă de Primăria Comunei Șag, debitorul Bet Pallet SRL deține un autoturism 
marca Mercedes Vito, având număr de identificare VSA63819413407917, din data de 23.07.2019, capacitate cilindrică 
2148 cmc -  bun mobil aflat sub sechestru instituit de către BEJ Brad T. Gheorghe din 13.12.2019. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
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- a comunicat adresa nr. 4708/11.11.2021 către Primăria Comunei Dumbrăvița, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea Bet Pallet SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Comunei Dumbrăvița cu bunuri impozabile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Dosar fiscal – Patrimoniu nr. 57694/22.11.2021 emis de Primăria Comunei Dumbrăvița, debitorul Bet Ballet 
SRL deține în patrimoniu bunul mobil – autoutilitară marca Renault FN 40B5, serie șasiu VF6FN40A000041845, serie 
motor 1440759, capacitate cilindrică 2.499 cmc. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 4724/11.11.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Bet Pallet SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise De 
Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 39745/23.11.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Timiș, debitorul Bet Pallet SRL deține în 
proprietate mijlocul de transport – autoutilitară marca Renault B 110-35 FN40B5, nr. înmatriculare TM41BET, an 
fabricație 1991, categorie N1, culoare alb, serie șasiu VF6FN40A000041845, serie motor 1440759. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 4725/11.11.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea Bet Pallet SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
O.C.P.I. Timiș cu bunuri imobile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Certificatului nr. 288409/16.11.2021 emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara, nu au 
fost identificate înregistrări referitoare la bunurile imobile care ar putea fi deținute de Bet Pallet SRL. (dovezi depuse la 
dosarul cauzei) 
6. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Bet Pallet SRL în data de 
18.03.2022, ora 09:00, 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. 146/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 4837/30/2020 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă. 
(2). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul lunar de 300 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 Bet Pallet SRL va fi reconvocată în data de 25.03.2022, la ora 09:00, la 
sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Bet Pallet SRL din data de 18.03.2022, ora 09:00 – parte 
integrantă a Notificării nr. 997/09.03.2022 privind intrarea în faliment a debitorului Bet Pallet SRL a fost publicat în 
BPI nr. 4357/10.03.2022 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-25.03.2022-1.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 1152/18.03.2022, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Bet Pallet SRL din data de 18.03.2022, ora 09:00 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 constată că 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Bet Pallet SRL din data de 18.03.2022, ora 09:00 se află în imposibilitate 
de a adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 1152/18.03.2022 al Adunării Generale  a Creditorilor debitorului Bet Pallet SRL din data de 
18.03.2022, ora 09:00, a fost depus la dosarul cauzei și trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 1153/18.03.2022 
7. Referitor la cererea de plată formulată de Retim Ecologic Service SA 
Lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL i-a fost comunicată prin poștă în data de 07.03.2022 Cererea de 
plată formulată de Retim Ecologic Service SA, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 24 SAD 31-33, jud. 
Timiș, prin reprezentant convențional Cabinet avocat Toma D. prin care a solicitat achitarea facturilor scadente în 
valoare de 612,01 lei în termen de 15 zile de la primirea cererii de plată.  
1. Analiza cererii de plată  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a constatat faptul că, creditorul nu a indicat datele facturilor 
fiscale (număr de înregistrare a facturii fiscale, data emiterii facturii fiscale, seria facturii fiscale) în baza cărora 
debitorul Bet Pallet SRL ar datora suma solicitată de 612,01 lei reprezentând tariful pentru servicii de colectare și 
transportare deșeuri similare reziduale și deșeuri similare reciclabile. 
Menționăm faptul că, administratorul statutar al societății Bet Pallet SRL nu a comunicat subscrisei niciun document 
financiar-contabil al societății, respectiv nu a comunicat facturile fiscale menționate de către dvs. 
De asemenea, menționăm faptul că, creditorul Retim Ecologic Service SA a fost înscris cu creanța în valoare de 
4.800,57 lei în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Bet Pallet SRL nr. 4787/15.11.2021 
publicat în BPI nr. 19437/16.11.2021. 
Astfel, lichidatorul judiciar se află în imposibilitate a verifica dacă creanța în valoare de 612,01 lei lei a fost achitată de 
debitor prin administratorul statutar. 
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2. Măsura administratorului judiciar 
Lichidatorul judiciar va respinge Cererea de plată formulată de Retim Ecologic Service SA privind creanța solicitată în 
valoare de 612,01 lei. 
Prezenta măsură a lichidatorului judiciar poate fi contestată în termen de 7 (șapte) zile de la data publicării în BPI a 
prezentului raport de activitate. 
8. 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 75,42 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00010154 16.11.2021 8.20 lei comunicare notificare către fostul administrator statutar 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001926 10.03.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment către Bet 
Pallet SRL 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001924 10.03.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment către 
Todor I. 

4 
Olimpiq Media SRL PBL 30516 11.03.2022 49.62 lei Publicare notificare privind intrarea în faliment în ziarul 

Național din data de 11.03.2022 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de  procedură 
75.42 lei 

 
9. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Finanțelor Publice Timiș, publicată în BPI nr. 17289/14.10.2021: 
„Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, cu sediul social în Timișoara, str. Gh.Lazăr, nr.9B, jud.Timiș, în 
temeiul art. 57 alin. 3 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, cu completările ulterioare comunică: Decizia 
creditorului bugetar majoritar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, în calitate de creditoare majoritară 
deținând peste 50% din valoarea creanțelor înscrise în Tabelul creanțelor împotriva debitoarei SC Bet Pallet S.R.L, în 
dosar 4837/30/2020 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, în temeiul art.57, alin.3 din Legea 85/2014 privind procedura 
insolvenței. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș decide desemnarea în calitate de lichidator judiciar a Consultant 
Insolvență SPRL CIF 31215824, pentru un onorariu lunar de 300 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1,5 % 
din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA”. 
Prin Rezoluția din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4837/30/2020, 
judecătorul-sindic a dispus: „Ia act de decizia nr. 18/13.10.2021 a creditorului majoritar Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Timiș de numire în calitate de administrator judiciar a S.C.P. consultant insolvență S.P.R.L., cu 
sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei nr. 8, ap. mansardă, județul Timiș, înregistrat la U.N.P.I.R. în Registrul 
Formelor de Organizare II sub nr. 0649, având C.U.I. RO 31215824 și dispune conceptarea acestuia.”. 
 Onorariul administratorului/lichidatorului judiciar pentru perioada 21.10.2021-21.03.2022 este în valoare totală de 
1.785,00 lei (inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 300 lei (exclusiv TVA) * 5 luni. 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere dispozițiile Deciziei civile nr. 30/2022 din data de 19.01.2022 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, 
Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4837/30/2020/a1: „Dispune anularea sentinţei civile nr. 572/20.05.2021, pronunţată de 
Tribunalul Timiş în dosarul nr. 4837/30/2020”  ̧în temeiul disp. art. 39 alin. (1) și (4) din Legea nr. 85/2014, solicităm 
respectuos Onoratului Tribunal să dipusă: 
- Plata onorariului lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL în valoare de 1.785,00 lei exclusiv TVA, conform 
disp. art. 39 alin. (1) și (4) din Legea nr. 85/2014; 
- Plata sumelor avasante de lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL prin asociat coordonator ec. Popescu G. de 
75,42 lei pentru achitarea cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii generale de insolvență și de faliment, conform disp. 
art. 39 alin. (1) și (4) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


