
1 
 

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

Nr.: 1115 Data emiterii: 16.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4000/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: 
Constantinescu Cristina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Constanța, str. Traian, nr. 31, jud. Constanța. 
3.1. Debitor: BF & AV Family SRL, cod de identificare fiscală: RO 31673058; Sediul social: Constanța, B-dul 
Ferdinand, nr. 79, bloc AR2, spațiul comercial nr. 73, jud. Constanța; Număr de ordine în registrul comerţului 
J13/1176/2013. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului BF & AV Family SRL nr. 
365/12.11.2021 publicat în BPI nr. 19272/12.11.2021. 
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 BF & AV Family SRL, numit 
prin Încheierea civilă nr. 1301/2021 din data de 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 4000/118/2021, în temeiul art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe privind debitorul BF & AV Family SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe  

privind debitorul BF & AV Family SRL 

Număr dosar 4000/118/2021; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Constantinescu Cristina 
Temei juridic: art. 160 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: BF & AV Family SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare: 
Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere bun mobil Suma (lei) 
TVA 

colectată 
Observații 

1 Bunul mobil Frigo Land incinta frigorifică  793.00 lei 126.61 lei 
Bunul mobil a fost adjudecat de către 

persoana fizică Mazilu S. 

  Total sume obţinute din vânzare bunuri mobile 793.00 lei 126.61 lei   

Menţiuni privind caietul de sarcini al licitației publice: 

Încasări caiet sarcini licitaţie Suma (lei) TVA colectată 

Caiet de sarcini achiziționat de persoana 
fizică Mazilu S. 

357.00 lei 57.00 lei 

Total 357.00 lei 57.00 lei 

2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe (conform disp. art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014): 

Nr. 
crt. 

Descriere creanţe Suma (lei) 

1   0.00 lei 

  Total sume obţinute din încasarea de creanţe 0.00 lei 

Venituri totale obținute din valorificarea bunurilor şi încasarea creanțelor: 
  Suma (lei) TVA colectată 

Venituri totale încasate din lichidare de bunuri 
mobile şi încasare de creanţe 

1,150.00 lei 183.61 lei 

3. Menţiuni privind cheltuielile prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
- Mențiuni privind retribuţia lichidatorului judiciar: 

Nr. 
crt. 

Descriere retribuţie  Suma (lei) 
TVA 

deductibilă 

1 

Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 22.11.2021-
22.03.2022 în valoare de 270 lei, exclusiv TVA, conform Încheierii civile nr. 1301/2021 din 
data de 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4000/118/2021 modificată prin Încheierea civilă nr. 675 din data de 23.12.2021 pronunțată de 
Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4000/118/2021 

1,285.20 lei 205.20 lei 

2 
Onorariul fostului lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Cuțov A. de 
2500 lei, conform Încheierii civile nr. 1301/2021 din data de 22.11.2021 pronunțată de 
Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 

2,500.00 lei 0.00 lei 

  Total retribuţie lichidator judiciar 3,785.20 lei 205.20 lei 

- Menţiuni privind alte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: 
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Nr. 
crt. 

Descriere cheltuieli Suma (lei) 
TVA 

deductibilă 

Creditare 
societate (sume 

avansate de 
lichidator 
judiciar) 

Obligaţii de 
plată restante 

1 

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) 19.33 lei 0.00 lei 0.00 lei 19.33 lei 

2 Onorariul Biroul Expertului Evaluator Constantin S. I. 450.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 450.00 lei 

3 
Cheltuieli poștale - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 17.60 lei 2.81 lei 17.60 lei 0.00 lei 

4 

Cheltuieli furnizare informații Oficiul Național al Registrului 
Comerțului - sume avansate de lichidatorul judiciar prin asociat 
coordonator ec. Popescu G. 41.00 lei 0.00 lei 41.00 lei 0.00 lei 

  
Total cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 

85/2014 527.93 lei 2.81 lei 58.60 lei 469.33 lei 

 
din care sume avansate pentru plata cheltuielilor de procedură de către 

lichidatorul judiciar prin asociat coordonator ec. Popescu G. 58.60 lei    
 

Nr. 
crt. Furnizor 

Seria și număr 
document 

Data 
document 

Sumă 
(incusiv 
TVA) Descriere 

1 
C. N. Poșta Română 

S.A. 
DIV00010610 02.12.2021 

8.80 lei 

comunicare somație către administratorul statutar Coada A. cu 
privire la obligația predării actelor contabile și a bunurilor din 

averea debitorului 

2 Municipiul Timișoara 71 02.12.2021 
1.00 lei 

solicitare comunicare adresă actuală de domiciliu a 
administratorului Coadă A.  

3 
C. N. Poșta Română 

S.A. 
DIV00010795 07.12.2021 

8.80 lei 

Comunicare adresă către fostul lichidator judiciar provizoriu C.I.I. 
Cutov A. cu privire la solicitarea de predare a actelor de procedură 

4 
Oficiul Național al 

Registrului 
Comerțului 

RC22/ 
D0002270 

04.01.2022 
20.00 lei 

Furnizare informații debitor – Emitere Certificat constatator în 
vederea depunerii specimenului de semnătură asupra contului unic 

de insolvență al debitorului 

5 
Oficiul Național al 

Registrului 
Comerțului 

RC22/ 
D0047312 

10.02.2022 

20.00 lei 

Furnizare informații debitor – Emitere Certificat constatator în 
vederea depunerii specimenului de semnătură asupra contului unic 

de insolvență al debitorului (având în vedere mențiunea 
neactualizată ref. denumire lichidator judiciar la Registrul 

Comerțului) 

 Total cheltuieli de procedură 58.60 lei  
- Mențiuni privind impozitele și taxele aferente vânzării bunului mobil, conform disp art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea 
nr. 85/2014: 

Mențiuni cu privire la taxa pe valoare adăugată 

TVA colectată 183.61 lei 

TVA deductibilă 208.01 lei 

TVA de plată 0.00 lei 

 
Mențiuni cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat 
(cota de impozitare de 3%, 0 salariați) 

28.99 lei 

4. Menţiuni cu privire la sumele de distribuit, conform disp. art. 159 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: 
Sold inițial cont unic de insolvență 0.00 lei 

Sold aflat în contul de lichidare după ultima distribuire  0.00 lei 

Sold cont unic de insolvență 1,150.00 lei 

Total sume obținute din valorificarea bunului mobil din averea debitorului, inclusiv TVA 1,150.00 lei 
Total cheltuieli (conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014) 4,342.12 lei 

Sume de distribuit creditorilor conform disp. art. 159 alin. (1) pct. 3din Legea nr. 85/2014 0.00 lei 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


