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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1647 Din data de 19.04.2022 
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. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a 
creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii debitorului Bet 
Pallet SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență,  

declarate împotriva averii debitorului Bet Pallet SRL 

Număr dosar 4837/30/2020; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bet Pallet SRL 
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. 
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, au fost stabilite următoarele termene: 
• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței și până la data intrării în faliment este la data de 21.03.2022. 
• Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
19.04.2022. 
• Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. 
• Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 19.05.2022. 
• Termenul administrativ de control este la data de 19.05.2022. 
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: (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 

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 
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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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
- Prevederile art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”. 
- Prevederile art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori 
cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii cu 
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103.”  
(2) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau 
cheltuielile accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu 
actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până 
la data deschiderii procedurii falimentului.” 
- Prevederile art. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul 
definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment.” 
- Prevederile art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „(3) Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost 
modificat față de tabelul definitiv de creanțe sau față de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a 
plăților făcute după deschiderea procedurii. 
- Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a identificat la dosarul cauzei următoarelor cereri de admitere a 
creanțelor născute în cursul procedurii generale a insolvenței: 
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, a 
formulat Cerere de admitere a creanței suplimentare nr. 5561/17.03.2022, prin care a solicitat înscrierea în tabelul 
suplimentar de creanțe cu suma de 87.824,00 lei reprezentând obligații fiscale suplimentare acumulate între data 
deschiderii procedurii generale de insolvență și data intrării în faliment, conform Fișei de evidență pe plătitor editată la 
data de 17.03.2022. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 21.03.2022. 
Confom disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, creditorul bugetar este scutit de plata taxei judiciare 
de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței 
creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș în valoare de 87.824,00 lei în tabelul suplimentar de 
creanțe întocmit împotriva debitorului Bet Pallet SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 
85/2014 - creanţă bugetară născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
2. Comuna Șag, cu sediul în Șag, str. a II-a, nr. 49, jud. Timiș, având CUI 2506200, prin primar Rosu F. A., a formulat 
Cerere de admitere la masa credală nr. 2666/21.03.2022, prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe cu suma de 
2.601 lei reprezentând debite curente și restante, conform Deciziei de impunere nr. 3682/01.01.2022 pentru stabilirea 
impozitelor și taxelor pentru anul 2022. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 21.03.2022. 
Confom disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, creditorul bugetar este scutit de plata taxei judiciare 
de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Comuna Șag, identificând următoarele aspecte: 
- Conform Deciziei de impunere nr. 3682/01.01.2022, debitorul Bet Pallet SRL înregistrează obligații fiscale aferente 
anului 2022 reprezentând taxa auto de 893,00 lei; 
- Conform Notei de plată din data de 21.03.2022, debitorul înregistrează obligații fiscale în valoare totală de 2.601,00 
lei, din care: rămășiță – 1.708,00 lei; debit curent – 893,00 lei; accesorii – 89,00 lei;  
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- Conform Tabelului definitiv de creanțe nr. 4787/15.11.2021 publicat în BPI nr. 19437/16.11.2021, creditorul Comuna 
Șag este înscris cu o creanță în valoare de 1.809,00 lei, din care: rămășiță – 838,00 lei, debit aferent anului 2021 – 
870,00 lei, accesorii – 101,00 lei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței solicitate de creditorul Comuna Șag astfel: 
- a înscris creanța în valoare de 893,00 lei în tabelul suplimentar de creanțe, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 
161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 - creanţă bugetară născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței, 
reprezentând taxa auto persoane juridice datorată pentru anul 2022; 
- a respins creanța în valoare de 1.708,00 lei, aceasta fiind deja înscrisă în Tabelul definitiv de creanțe nr. 
4787/15.11.2021 publicat în BPI nr. 19437/16.11.2021. 
3. Enel Energie SA, cu sediul social în București, str. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 5, cam 5.3, Sector 3 și sediul procesual 
ales în București, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 10A, Clădirea C3, etaj 7, înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J40/12303/2007, având CUI 22000460, a formulat Cerere de înscriere a creanței în valoare de 1.389,89 lei în tabelul 
suplimentar de creanțe al debitorului Bet Pallet SRL, reprezentând contravaloarea energiei electrice ce rezultă din 
facturile emise în cursul procedurii generale de insolvență. 
Creditorul Enel Energie SA a achitat taxa judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei, conform OP nr. 
2203080904/08.03.2022. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 17.03.2022. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea cererii de 
admitere a creanței formulată de creditorul Enel Energie SA, identificând următoarele aspecte: 
- Conform Tabelului definitiv de creanțe nr. 4787/15.11.2021 publicat în BPI nr. 19437/16.11.2021, creditorul Enel 
Energie SA este înscris cu o creanță în valoare de 18.758,31 lei. 
- Creanța solicitată în valoare de 1.389,89 lei rezultă din facturile fiscale: 

Nr.crt Cod client Nr. factura Data emiterii Data scadentei 
VaL fact, 

emisa 
Rest de plata 

VaL Energie 
electrica/Gaz+ 

TVA 

Taxe alte 
servicii 

Pen. energie 
electrica 

1 

C1017342
31 

21EI06332944 23.06.2021 21.09.2021 261.10 261.10 149.14 2.73 109.23 
2 21EI07611141 22.07.2021 20.10.2021 144.69 144.69 144.69 - - 
3 21EI08544074 23,08.2021 22.11.2021 149.14 149.14 149.14 - - 
4 21EI09538309 21.09.2021 20.12.2021 149.14 149.14 149.14 - - 
5 21EI10575723 19.10.2021 17,01.2022 146.02 146.02 144.69 1.06 0.27 
6 21EI11252362 17.11.2021 15.02.2022 151.44 151.44 149.14 1.06 1.24 
7 21EI11902366 19.12.2021 21.03.2022 189.63 189.63 186.57 1.06 2.00 
8 22EI00940668 26.01.2022 26.04.2022 198.73 198.73 192.33 3.34 3.06 

Total 1,389.89 1,389.89 1,264.84 9.25 115.80 

Lichidatorul judiciar a înscris creanța creditorului Enel Energie SA în valoare de 1.389,89 lei în tabelul suplimentar de 
creanțe, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 - creanţă chirografară născută după 
data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că, lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului Bet Pallet SRL, publicând notificarea de intrare în faliment în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul de largă circulație Național, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014. 
Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii care nu au fost notificați 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanțelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


