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

Nr.: 1443 Data emiterii: 06.04.2022 
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. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul cu propunere de închidere a procedurii 
simplificate de insolvență a debitorului Flabis PGR SRL întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 7 (șapte) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport cu propunere de închidere a procedurii simplificate de insolvență a debitorului Flabis PGR SRL  

întocmit în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar 395/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj 
Judecător-sindic: Voichița Laura Grunea 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Flabis PGR SRL  
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
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: „[...] în 
baza procesului-verbal al comisiei de selecție din data de 09.08.2021, în temeiul art. 57 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
prin prezenta, anunțăm desemnarea în locul lichidatorului judiciar Prestigiu SPRL, [...] a societății Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, jud. Timiș, cu un onorariu lunar de 220 lei, exclusiv TVA și 
un onorariu de succes de 1%, exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor”. 
Prin Încheierea civilă nr. 2022 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
395/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Admite cererea formulată de petenta Consultant Insolvenţă SPRL în 
cadrul procedurii simplificate a falimentului debitoarei Flabis PGR S.R.L. Confirmă pe Consultant Insolvenţă SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei Flabis PGR S.R.L. Dispune predarea, de urgenţă, a gestiunii debitoarei Flabis 
PGR S.R.L. de către fostul lichidator judiciar Prestigiu SPRL, către lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. 
Constată stabilit termenul pentru examinarea stadiului procedurii la 16.12.2021, sala 249, ora 08:30, la care se va 
soluţiona cererea fostului lichidator judiciar al debitoarei de încuviinţare a onorariului şi a cheltuielilor de procedură ale 
acestuia”. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 21.10.2021, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 4397/28.10.2021 pentru 
termenul lunar din data de 27.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18440/01.11.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-termen-lunar-octombrie-2021-1.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 4995/26.11.2021 pentru 
termenul lunar din data de 27.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20442/03.12.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-27.11.2021.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 5257/08.12.2021 pentru 
termenul de judecată din data de 16.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20877/09.12.2021 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-fond-16.12.2021-3.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 5725/27.12.2021 pentru 
termenul lunar din data de 27.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21888/27.12.2021 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-27.12.2021.pdf; 
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- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 404/27.01.2022 pentru 
termenul lunar din data de 27.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1613/28.01.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-lunar-27.01.2022.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 844/25.02.2022 pentru 
termenul lunar din data de 27.02.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3601/28.02.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-lunar-27.02.2022.pdf;  
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă, 
întocmit conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flabis PGR SRL nr. 1263/25.03.2022 pentru 
termenul lunar din data de 27.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5353/25.03.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-lunar-27.03.2022.pdf.  
3. Referitor la valorificarea bunului mobil din averea debitorului 
În temeiul disp. art. 156 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la convocareaAdunării Generale 
a Creditorilor care va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, în data de 15.12.2021, ora 09:00, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea Raportului de evaluare nr. 69/30.08.2021 a bunului mobil 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, întocmit de expert evaluator Belu M.. 
(2).  Aprobarea tipului de vânzare a bunului mobil 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, respectiv 
licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare. 
* Până la data prezentei convocări, bunul mobil 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, nu a fost 
predat lichidatorului judiciar de către administratorul special Popa Gh. R.. 
(3). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil 
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”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 15.12.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 22.12.2021, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Dubla convocare a Adunării Generale a Creditorilor din data de 15.12.2021 ora 09:00 și 22.12.2021 ora 09:00 a fost 
publicată în BPI nr. 20826/08.12.2021 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-15.12.2021-
si-22.12.2021-ora-09.00.pdf. (extras BPI depus la dosarul cauzei) 
De asemenea, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil 
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 a fost afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Regulament-de-vanzare-prin-licitatie-publica-pentru-
bunul-mobil-autoturism-Volkswagen-tip-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL.pdf  ̧ pentru a putea fi consultat de către 
creditori. 
Conform Procesului-verbal nr. 5467/15.12.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Flabis PGR SRL din 
data de 15.12.2021, ora 09:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Flabis PGR SRL nr. 714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 15195/15.09.2021 (respectiv un procent de 100,00% 
din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act/a 
aprobat Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021 a bunului mobil 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, 
întocmit de expert evaluator Belu M.. 
2. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Flabis PGR SRL nr. 714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 15195/15.09.2021  (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat tipul de vânzare a bunului mobil 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 



3 
 

1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică nefuncțional, din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv licitație 
publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare. 
3. Cu o majoritate de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Flabis PGR SRL nr. 714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 15195/15.09.2021  (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a 
aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil 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. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor Flabis PGR SRL din data de 15.12.2021, ora 09:00, 
respectiv îndeplinirea condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi 
din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv 
de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Flabis PGR SRL nr. 714/15.09.2021 publicat în BPI nr. 
15195/15.09.2021, lichidatorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 22.12.2021, 
la ora 09:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 5467/15.12.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Flabis PGR SRL din data de 
15.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 21340/16.12.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar 
la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-
Creditorilor-debitorului-Flabis-PGR-SRL-din-data-de-15.12.2021-ora-09.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Flabis PGR SRL din data de 15.12.2021, 
lichidatorul judiciar a procedat la organizarea următoarelor licitații publice în vederea valorificării bunului mobil 
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, la prețul de 744 lei + TVA (reprezentând 100% din valoarea de 
piață), astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 23.12.2021, ora 13:00 (în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică 
va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 30.12.2021 ora 13:00, 06.01.2022 ora 13:00, 13.01.2022 ora 13:00, respectiv 
în data de 20.01.2022 ora 13:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a bunului mobil reprezintând 100% din 
valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR 
Belu M., depus la dosarul cauzei nr. 395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-mobil-autoturism-
Volkswagen-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL-100.pdf; https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-autoturism-
marca-volkswagen-lupo/;  
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Turda; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 16.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare din data de 15.12.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul mobil din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv a 
întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 5650/23.12.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
2. Licitația publică organizată în data de 30.12.2021, ora 13:00 (în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică 
va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 06.01.2022 ora 13:00, 13.01.2022 ora 13:00, respectiv în data de 20.01.2022 
ora 13:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a bunului mobil reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin 
Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Belu M., depus la dosarul 
cauzei nr. 395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-mobil-autoturism-
Volkswagen-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL-100.pdf; https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-autoturism-
marca-volkswagen-lupo/;  
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Turda; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 16.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare din data de 15.12.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul mobil din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv a 
întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 5800/30.12.2021. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
3. Licitația publică organizată în data de 06.01.2022, ora 13:00 (în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică 
va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 13.01.2022 ora 13:00, respectiv în data de 20.01.2022 ora 13:00), la preţul 
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de pornire în licitaţie publică a bunului mobil reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de 
evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Belu M., depus la dosarul cauzei nr. 
395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-mobil-autoturism-
Volkswagen-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL-100.pdf; https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-autoturism-
marca-volkswagen-lupo/;  
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Turda; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 16.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare din data de 15.12.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul mobil din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv a 
întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 88/06.01.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
4. Licitația publică organizată în data de 13.01.2022, ora 13:00 (în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică 
va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 20.01.2022 ora 13:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a bunului 
mobil reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert 
evaluator membru ANEVAR Belu M., depus la dosarul cauzei nr. 395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Cluj.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-mobil-autoturism-
Volkswagen-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL-100.pdf; https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-autoturism-
marca-volkswagen-lupo/;  
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Turda; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 16.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare din data de 15.12.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul mobil din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv a 
întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 173/13.01.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
5. Licitația publică organizată în data de 20.01.2022, ora 13:00, la preţul de pornire în licitaţie publică a bunului mobil 
reprezintând 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert 
evaluator membru ANEVAR Belu M., depus la dosarul cauzei nr. 395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Cluj.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-mobil-autoturism-
Volkswagen-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL-100.pdf; https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-autoturism-
marca-volkswagen-lupo/;  
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Turda; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 16.12.2021; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare din data de 15.12.2021.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul mobil din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv a 
întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 291/20.01.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Avâd în vedere faptul că, bunul mobil nu a fost valorificat la prețul de 100% din valoarea de piață, lichidatorul judiciar 
a procedat la organizarea următoarelor licitații publice în vederea valorificării bunului mobil 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, la prețul de 669,60 lei + TVA (reprezentând 90% din valoarea de piață), astfel: 
1. Licitația publică organizată în data de 02.02.2022, ora 11:00 (în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică 
va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 09.02.2022 ora 11:00, 16.02.2022 ora 11:00, 23.02.2022 ora 11:00, respectiv 
în data de 02.03.2022 ora 11:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a bunului mobil reprezintând 90% din valoarea 
de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Belu M., 
depus la dosarul cauzei nr. 395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
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• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-mobil-autoturism-
Volkswagen-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL-90.pdf; https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-autoturism-
marca-volkswagen-lupo/;  
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Turda; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 26.01.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare din data de 25.01.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul mobil din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv a 
întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 493/02.02.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
2. Licitația publică organizată în data de 09.02.2022, ora 11:00 (în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică 
va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 16.02.2022 ora 11:00, 23.02.2022 ora 11:00, respectiv în data de 02.03.2022 
ora 11:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a bunului mobil reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin 
Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Belu M., depus la dosarul 
cauzei nr. 395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-mobil-autoturism-
Volkswagen-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL-90.pdf; https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-autoturism-
marca-volkswagen-lupo/;  
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Turda; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 26.01.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare din data de 25.01.2022.  
Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, nu 
s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul mobil din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv a 
întocmit procesul-verbal de licitație publică nr. 593/09.02.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
3. Licitația publică organizată în data de 09.02.2022, ora 11:00 (în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică 
va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 16.02.2022 ora 11:00, 23.02.2022 ora 11:00, respectiv în data de 02.03.2022 
ora 11:00), la preţul de pornire în licitaţie publică a bunului mobil reprezintând 90% din valoarea de piață stabilită prin 
Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Belu M., depus la dosarul 
cauzei nr. 395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.  
Publicația de vânzare a fost afișată: 
• https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Anunt-de-licitatie-publica-privind-bun-mobil-autoturism-
Volkswagen-Lupo-din-averea-Flabis-PGR-SRL-90.pdf; https://consultant-insolventa.ro/licitatie-publica-autoturism-
marca-volkswagen-lupo/;  
• pe site-urile de publicitate: www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro; 
www.okazii.ro; www.imediat.ro;  
• trimis spre afișare la Primăria Municipiului Turda; 
• publicată în ziarul de largă circulație Național din data de 26.01.2022; 
• afișată la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
conform procesului-verbal de afișare din data de 25.01.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 706/16.02.2022, pentru participarea la licitația publică din data de 
16.02.2022 ora 11:00 s-a înscris persoana fizică Boncz C. S., reprezentat convențional de Cabinet de avocat „Duţulescu 
Leonard”, prin avocat Duţulescu Leonard, conform împuternicirii avocațiale seria MH nr. MH/0135482 din 16.02.2022, 
care a formulat oferta de achiziție înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 699/16.02.2022, pentru bunul 
mobil - 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, prin care a oferit prețul de 750 lei (nu se aplică 
TVA), a achiziționat Caietul de sarcini în valoare de 50 lei prin depunerea contravalorii în contul unic de insolvenţă al 
Flabis PGR SRL (CUI 28579604) -  cod IBAN RO75 BTRL RONC RT06 2764 6701 deschis la Banca Transilvania SA 
(conform chitanță de depunere numerar din data de 15.02.2022), respectiv a achitat integral prețul oferit de 750 lei prin 
depunerea contravalorii în contul unic de insolvenţă al Flabis PGR SRL (CUI 28579604) -  cod IBAN RO75 BTRL 
RONC RT06 2764 6701 deschis la Banca Transilvania SA (conform chitanță de depunere numerar din data de 
15.02.2022) şi a depus documentele prevăzute de regulamentul de vânzare a bunului mobil. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Conform Actului de adjudecare nr. 707/16.02.2022, în baza baza Procesului-verbal de licitație publică nr. 
706/16.02.2022, încheiat în data de 16.02.2022 ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar al debitorului Flabis PGR 
SRL din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, persoana fizică Boncz C. S., reprezentat convențional de 
Cabinet de avocat „Duţulescu Leonard”, prin avocat Duţulescu Leonard, conform împuternicirii avocațiale seria MH nr. 
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MH/0135482 din 16.02.2022, a adjudecat bunul mobil - 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, la prețul 
de 750 lei (nu se aplictă TVA), achitat integral de către adjudecatar, prin depunerea contravalorii în contul unic de 
insolvenţă al Flabis PGR SRL (CUI 28579604) -  cod IBAN RO75 BTRL RONC RT06 2764 6701 deschis la Banca 
Transilvania SA (conform chitanță de depunere numerar din data de 15.02.2022). (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 708/16.02.2022, bunul mobil - 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, a fost predat către adjudecatarul Boncz C. S.. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat către Primăria Municipiului Turda Cererea nr. 1027/10.03.2022 prin care a solicitat 
scoaterea din evidențele fiscale a bunului mobil – 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, ca efect al înstrăinării bunului mobil din proprietatea societății debitoare 
Flabis PGR SRL, în baza următoarelor acte anexate: Procesului-verbal de licitație publică nr. 706/16.02.2022, încheiat 
în data de 16.02.2022 ora 11:00; Actul de adjudecare nr. 707/16.02.2022; Procesul-verbal de predare-primire nr. 
708/16.02.2022; Factura fiscala seria CJ nr. 2/16.02.2022. 
Conform Procesului-verbal de scoatere din evidența mijloace de transport nr. 68487/17.03.2022 emis de Municipiul 
Turda prin Direcția Impozite și Taxe, a fost operată scoaterea din evidența fiscală a mijlocului de transport - autoturism 
marca Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, 
capacitate cilindrică 1.716 cmc, serie motor 034624, nr. REMTII 1788, matricolă 681583. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
4. Referitor la disp. art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul asupra fondurilor obținute 
din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Flabis PGR SRL nr. 1040/11.03.2022, acesta fiind depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4483/11.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Raport-privind-fondurile-obtinute-din-lichidare-si-
incasare-creante-privind-debitorul-Flabis-PGR-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul 
Specializat Cluj, în vederea înregistrării la grefa tribunalului, Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea de creanțe privind debitorul Flabis PGR SRL nr. 1040/11.03.2022. 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul 
Specializat Cluj, o copie a Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul Flabis PGR SRL nr. 1040/11.03.2022, cu solicitarea de afișare a acestuia la ușa tribunalului. 
În temeiul art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor societății 
debitoare cu privire la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul Flabis PGR SRL nr. 1040/11.03.2022, prin publicare în BPI nr.  4445/11.03.2022 a Notificării nr. 
1042/11.03.2022, afișată și pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Notificare-privind-depunere-raport-asupra-fondurilor-obtinute-din-lichidare.pdf. (dovezi 
depuse la dosarul cauzei) 
Conform Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Flabis PGR 
SRL nr. 1040/11.03.2022, au fost achitate următoarele cheltuieli de procedură: 
- 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, conform OP nr. 2/06.04.2022; 
- Cheltuieli publicare anunț de licitație publică în ziar de largă circulație (conform facturii fiscale seria PBL nr. 
29701/26.01.2022 emisă de Olimpiq Media SRL) – 64,05 lei; 
- Restituire sume avansate de către fostul lichidator judiciar provizoriu Prestigiu SPRL (cheltuieli publicare notificare 
privind deschiderea procedurii insolvenței în ziar de largă circulație, conform facturii fiscale seria PBL 
25665/31.05.2021 emisă de Olimpiq Media SRL) – 60,64 lei, conform OP nr. 5/06.04.2022; 
- Restituire sume avansate de către lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru plata cheltuielilor de 
procedură (conform decont de cheltuieli nr. 1403/05.04.2022) – 112,85 lei, conform OP nr. 3/06.04.2022; 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat urmare valorificării bunului mobil – 24,00 lei, conform OP nr. 
4/06.04.2022; 
- Onorariu parțial al lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL (conform facturii fiscale seria TM nr. 
22/06.04.2022) – 132,14 lei, conform OP nr. 6/06.04.2022; 
- Onorariu parțial al fostului lichidator judiciar provizoriu Prestigiu SPRL – 300,32 lei, conform OP nr. 5/06.04.2022.  
Menționăm faptul că, nu există disponibilități bănești în averea debitorului Flabis PGR SRL de distribuit și nu există 
bunuri în averea debitorului de valorificat: 
- Conform Adresei nr. 327440/496/28.05.2021 emisă de Municipiul Cluj-Napoca prin Direcția Impozite și Taxe locale, 
debitorul Flabis PGR SRL nu figurează cu bunuri impozabile. 
- Conform Adresei emise de Primăria Municipiului Turda, debitorul Flabis PGR SRL a figurat în evidențele fiscale cu 
un sigur bun mobil - autoturism marca Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu 
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WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, valorificat în cadrul prezentei proceduri 
simplificate de insolvență. 
- Conform balanței de verificare aferentă lunii aprilie 2021, debitorul nu înregistrează creanțe de recuperat sau alte 
bunuri în patrimoniu.  
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru plata cheltuielilor ocazionate de 
procedura de faliment sunt în cuantum de 112,85 lei, recuperate conform OP nr. 3/06.04.2022, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
RC21/D0355620 18.11.2021 20.00 lei solicitare informații debitor 

2 
Oficiul Național al Registrului 

Comerțului  
RC21/D0374351 07.12.2021 20.00 lei solicitare informații debitor 

3 Olimpiq Media SRL PBL 29144 16.12.2021 64.05 lei 
Publicare anunț de licitație publică în ziarul 

Național din data de 16.12.2021 

4 C.N. Poșta Română SA 
DIV00011417 28.12.2021 8.80 lei 

Comunicare somație către administratorul 
special Popa Gh. R. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor din 

procedura de faliment 
112.85 lei 

 
5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate 
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, onorariul 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din onorariul lunar de 220 lei, exclusiv TVA și un onorariu 
de succes de 1%, exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 21.10.2021 – 21.04.2022 este în valoare 
de 1.320,00 exclusiv TVA, respectiv 1.570,80 lei inclusiv TVA, calculat astfel: 220 lei (exclusiv TVA) * 6 luni, din 
care a fost achitat onorariul de 132,14 lei, conform OP nr. 6/06.04.2022. Onorariul lichidatorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL rămas de achitat este în valoare de 1.208,96 exclusiv TVA (1.438,66 lei inclusiv TVA). 
Onorariul fostului lichidator judiciar Prestigiu SPRL este în valoare totală de 2.500 lei exclusiv TVA, respectiv 
2.975,00 lei inclusiv TVA (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), 
din care a fost achitat onorariul de 300,32 lei inclusiv TVA. Onorariul fostului lichidator judiciar Prestigiu SPRL rămas 
de achitat este în valoare de 2.247,63 exclusiv TVA (2.674,68 lei inclusiv TVA). 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
Având în vedere faptul că, nu există disponibilități bănești în averea debitorului Flabis PGR SRL pentru a acoperi 
cheltuielile administrative,  în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului 
Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii simplificate de insolvență a debitorului Flabis PGR SRL, 
descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la 
procedură, respectiv aprobarea decontării onorariului lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL în valoare de 
1.208,96 exclusiv TVA (1.438,66 lei inclusiv TVA), din fondul de lichidare al U.N.P.I.R. Filiala Cluj în temeiul art. 39 
alin. (4) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


