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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1799 Din data de 29.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 5139/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic Casiana 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara, jud. Timiș; programul arhivei: Luni – Joi 
orele 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: MG-BAU Renovări SRL, cod de identificare fiscală: 32494387; Sediul social: sat Dumbrăvița, comuna 
Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1446/2015. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824, atribut fiscal RO; 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 MG-BAU Renovări SRL, 
numit prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, în temeiul art. 59 alin (1) din Legea 85/2014, comunică: Raportul lunar de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul MG-BAU Renovări SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 
(două) file. 

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

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul MG-BAU Renovări SRL 

Număr dosar 5139/30/2019, Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic Casiana Todor 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: MG-BAU Renovări SRL  
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul MG-Bau Renovări SRL nr. 866/28.02.2022 pentru 
termenul lunar din data de 30.04.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3683/01.03.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-MG-BAU-Renovari-SRL-termen-fond-10.03.2022.pdf.   
2. Referitor la disp. art. 169 din Legea nr. 85/2014 
În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului MG-BAU Renovări SRL din data de 
06.11.2020, lichidatorul judiciar a formulat și a înaintat către Tribunalul Timiș cererea de antrenare a răspunderii 
administratorului dl. Roman V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014, fiind constituit 
dosarul nr. 5139/30/2019/a2. La termenul de judecată din data de 25.11.2021, s-a dispus respingerea cererii de antrenare 
a răspunderii administratorului dl. Roman V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014. 
Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinţei civile nr. 1234 din data de 25.11.2021 pronunţată de Tribunalul 
Timiș, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 5139/30/2019/a2, solicitând, în mod respectuos, Onoratei Instanțe ca prin 
hotărârea pe care o va pronunţa să dispună admiterea apelului si schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul: 
- Admiterea cererii de antrenare a răspunderii pârâtului Roman V. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d) și e) din 
Legea nr. 85/2014 și obligarea pârâtului Roman V. la plata către debitoarea insolventă MG-Bau Renovări SRL a sumei 
de 975.974,38 lei reprezentând pasivul societăţii; 
- Obligarea pârâtului Roman V. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, dosarul nr. 5139/30/2019/a2 a fost transferat pe rolul Curții de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă. 
Prin Adresa emisă la data de 21.02.2022, lichidatorului judiciar i-a fost comunicată obligația stabilită în sarcina acestuia 
cu privire la indicarea noului domiciliu al pârâtului Roman V., sub sancțiunea anulării cererii de apel. 
Lichidatorul judiciar a comunicat către Direcția De Evidență A Persoanelor Timişoara prin Biroul Actualizări Verificări 
Furnizări Date, Cererea nr. 872/28.02.2022 prin care a solicitat comunicarea adresei de domiciliu actuală/reședință și 
datele de identificare ale numitului Roman V. 
Lichidatorul judiciar a comunicat la dosarul cauzei Adresa nr. 124316/02.03.2022 emisă de Direcția De Evidență A 
Persoanelor Timişoara prin Biroul Actualizări Verificări Furnizări Date, conform căreia pârâtul Roman V., figurează în 
Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu domiciliul în -. 
Din considerentele Încheierii de ședință din data de 12.04.2022 se rețin următoarele: „Raportat la petitul cererii de 
antrenare a răspunderii şi la motivele de apel, apreciază necesar ca până la următorul termen de judecată, intimatul-pârât 
Roman V. să întocmească note scrise, prin care să comunice instanţei dacă a avut cunoştinţă de solicitările 
lichidatorului judiciar de predare a documentelor contabile ale societăţii; în caz afirmativ, să comunice motivele pentru 
care nu le-a predat, să precizeze în mod clar dacă deţine în prezent documentele contabile ale societăţii şi dacă este în 
măsură să le predea lichidatorului judiciar; De asemenea, se va solicita intimatului-pârât să prezinte justificări cu privire 
la operaţiunile contabile de anulare în cursul lunii septembrie 2019 a creanţelor la debitori diverşi în sumă de 
1.715.938,37 lei, prin trecerea acestora pe cheltuieli şi de anulare a datoriilor la creditori diverşi în sumă de 196,607,79 
lei, prin trecerea acestora pe venituri, ataşând, totodată, documentele justificative care au stat la baza respectivelor 
operaţiuni; În acelaşi timp, se va solicita intimatului-pârât să comunice instanţei dacă există o hotărâre de distribuire a 
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dividendelor în sumă de 100.000 lei şi dacă la data încasării dividendelor şi a restituirii creditării de 20.088,08 lei există 
şi alte datorii ale societăţii MG Bau Renovari S.R.L. neplătite, precum şi care erau la acel moment resursele din care 
intenţiona să acopere datoriile, în cazul în care acestea existau”. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit la data de 03.05.2022, pentru ca intimatul-pârât să depună la dosarul cauzei 
note scrise în care va răspunde solicitărilor instanţei. 
3. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor efectuate în cadrul procedurii simplificate a 
insolvenței debitorului SC MG-Bau Renovări SRL sunt în cuantum de 665,34 lei, din care a fost achitată suma de 
538,09 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C.N. Poșta Română SA DIV00007312 07.08.2020 7.72 lei 
comunicare somație nr. 2400/06.08.2020 către 

administratorul social 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00008981 18.08.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 2534/17.08.2020 către 

administratorul social 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00008281 08.09.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 2783/04.09.2020 către 

administratorul social 

4 C.N. Poșta Română SA DIV00008585 16.09.2020 7.72 lei 
comunicare somație nr. 2941/15.09.202 către 

administratorul social 

5 Olimpiq Media SRL PBL 20861 01.10.2020 42.70 lei 
publicare anunț selecție oferte servicii de evaluare în 

ziarul Național din data de 01.10.2020 

6 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
1952124 29.10.2020 20.00 lei 

solicitare informații debitor - Adresa-Furnizare 
informații nr. 1952124/30.10.2020 

7 Olimpiq Media SRL PBL 22510 21.12.2020 61.57 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 21.12.2020 

8 Olimpiq Media SRL PBL 23372 09.02.2021 54.45 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 09.02.2021 

9 Olimpiq Media SRL PBL 24464 31.03.2021 58.17 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 31.03.2021 

10 Olimpiq Media SRL PBL 25466 20.05.2021 59.10 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 20.05.2021 

11 Olimpiq Media SRL PBL 26158 24.06.2021 59.10 lei 
publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 24.06.2021 
12 C. N. Poșta Română S.A. DIV00005912 25.06.2021 8.20 lei Comunicare somație către pârâtul Roman V. 

13 
Olimpiq Media SRL PBL 27010 18.08.2021 58.79 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 18.08.2021 

14 
Olimpiq Media SRL PBL 27569 22.09.2021 58.79 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 22.09.2021 

15 
Olimpiq Media SRL PBL 29018 09.12.2021 58.79 lei publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 

din data de 09.12.2021 

16 Olimpiq Media SRL PBL 27010 18.08.2021 
58.79 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 
din data de 18.08.2021 

17 Olimpiq Media SRL PBL 27569 22.09.2021 
58.79 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 
din data de 22.09.2021 

18 Olimpiq Media SRL PBL 29018 09.12.2021 
58.79 lei 

publicare anunț de licitație publică în ziarul Național 
din data de 09.12.2021 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
665.34 lei 

 
4. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Conform facturii fiscale Serie EV Numar 201215 din data de 03.12.2020, onorariul expertului evaluator SC Evaluar 
SRL este de 300,00 lei, acesta fiind achitat. 
Conform Încheierii de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-
a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, onorariul lichidatorului judiciar constă din: un onorariu în sumă fixă de 4500 lei 
plus TVA pe întreaga desfășurare a procedurii de insolvență a debitoarei, precum și un onorariu variabil de 10% plus 
TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii de insolvență.  
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea soluționării 
definitive a dosarului nr. 5139/30/2019/a2 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din 
Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G.  


