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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Nr.: 1684 Din data de 21.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1743/83/2021; Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Marta Rita Sălăjan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Satu Mare, str. Mihai Viteazul, nr. 8, jud. Satu Mare. 
3.1. Debitor: Design VMV 2010 SRL, cod de identificare fiscală: RO 30555151; Sediul social: Negrești-Oaș, str. 
George Coșbuc, nr. 91, jud. Satu Mare; Număr de ordine în registrul comerţului J30/602/2012. 
3.2. Administrator special: Pop M.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Design VMV 2010 SRL nr. 
10918/13.12.2021 publicat în BPI nr. 21368/16.12.2021. 
5. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului Design VMV 2010 SRL, 
numit prin Încheierea de ședință din data de 14.12.2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1743/83/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raportul lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar 
în procedura de reorganizare judiciară conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Design VMV 
2010 SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în 

procedura de reorganizare judiciară conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Design VMV 2010 SRL 

Număr dosar 1743/83/2021; Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Marta Rita Sălăjan 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Design VMV 2010 SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind Design VMV 2010 SRL nr. 1064/14.03.2022, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 22.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4620/15.03.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/03/Raport-de-activitate-termen-fond-22.03.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 139 din Legea nr. 85/2014  
Prin Sentința civilă nr. 150/F/2022 din data de 22.03.2022 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1743/83/2021, s-a dispus: 
„În temeiul art. 45 alin. (1) lit. k) şi art. 139 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, confirmă planul de reorganizare propus de societatea debitoare Design VMV 2010 SRL, prin administrator 
special Pop M..  
Pe parcursul reorganizării, societatea debitoare va fi condusă de administratorul special, sub supravegherea 
administratorului judiciar şi în conformitate cu planul confirmat. Pune în vedere administratorului judiciar să depună 
raportul lunar de activitate, conform dispoziţiilor art. 59 alin. (1)-(2) din Legea nr. 85/2014, precum şi rapoartele 
trimestriale asupra situaţiei financiare a averii debitoarei, în conformitate cu dispoziţiile art. 144 din Legea nr. 85/2014. 
Fixează termen administrativ de control la data de 21.06.2022, termen pentru când administratorul judiciar va depune 
raportul lunar de activitate şi raportul trimestrial (I) asupra situaţiei financiare a averii debitoarei, aprobat de 
comitetul/adunarea creditorilor, respectiv situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, avizată de 
comitetul/adunarea creditorilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 144 alin. (1)-(2) din Legea nr. 85/2014. Executorie”. 
3. Referitor la situația financiară a debitorului 
Administratorul judiciar a comunicat către administratorul special Pop M. Notificarea nr. 596/09.02.2022 (transmisă 
prin e-mail și prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), prin care a comunicat următoarele: 
„[...] prin prezenta vă informăm cu privire la următoarele stabilite în sarcina dvs. în calitate de administrator special: 
- Să aduceți la cunoștința administratorului judiciar toate măsurile care implică patrimonial debitoarea și a celor menite 
să conducă la restructurarea/reorganizarea acesteia prin transmiterea săptămânală către administratorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL a unei raportări scrise, care menționează și faptul că au fost verificate și că sunt îndeplinite 
condițiile privind realitatea și oportunitatea operațiunilor juridice, în vederea avizării prealabile a acestora, cu privire la 
cel puțin următoarele operațiuni: 
a) plățile, atât prin contul bancar, cât și prin casierie; aceasta se vor realiza în condițiile legii. Puteți efectua plăți pentru 
desfășurarea activității curente, fără a fi necesară semnătura administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL până 
la limita de maxim 5.000 lei / zi  (cinci mii lei /zi ); 
b) încheierea contractelor în perioada de observație și în perioada de reorganizare; 
c) operațiunile juridice în litigiile în care este implicat debitorul, avizarea măsurilor propuse privind recuperarea 
creanțelor; 
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d) operațiunile care implică diminuarea patrimoniului, precum casări, reevaluări etc.; 
e) tranzacțiile propuse de către debitor; 
f) situațiile financiare și raportul de activitate atașat acestora; 
g) măsurile de restructurare sau modificările contractului colectiv de muncă; 
h) mandatele pentru adunările și comitetele creditorilor ale societăților aflate în insolvență la care societatea debitoare 
deține calitatea de creditor, precum și în adunările generale ale acționarilor la societățile la care debitorul deține 
participații; 
i) înstrăinarea de active imobilizate din patrimoniul societății la care debitorul deține participații sau grevarea de sarcini 
ale acestora - este necesară, pe lângă avizul administratorului judiciar, și parcurgerea procedurii prevăzute la art. 87 alin. 
(2) și (3);” 
- Să comunicați săptămânal către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL lista încasărilor și plăților 
înregistrate de debitoarea Design VMV 2010 SRL; 
- Să efectuați toate demersurile pentru recuperarea creanțelor societății de la debitorii acesteia, astfel încât să nu 
intervină prescripția creanțelor 
- Să aduceți la cunoștința administratorului judiciar, prin cerere scrisă, toate operațiunile și plățile care depășesc 
condițiile privind desfășurarea activității curente conform art. 87 din Legea 85/2014, pentru a putea fi efectuate în timp 
util formalitățile necesare autorizării acestora. 
- Să luați măsurile necesare pentru ținerea la zi și în mod corect a contabilității debitoarei Design VMV 2010 SRL. Să 
comunicați lunar către administratorul judiciar următoarele documente financiar-contabile aferente lunii precedente: 
Balanța de verificare; Registrul Jurnal, Registrul de casă. 
- Să întocmiți și să depuneți la termenele legale declarațiile prevăzute de legea fiscală și de către orice alte legi speciale 
în vigoare, pe care debitoarea Design VMV 2010 SRL este obligată să le depună. 
- Să achitați la scadență creanțele curente ale debitoarei. Menționăm faptul că potrivit dispozițiilor art. 75 din Legea 
85/2014, neachitarea creanțelor curente ale debitoarei poate duce la intrarea acesteia în faliment. 
- Să respectați toate celelalte prevederi ale Legii 85/2014 și ale celorlalte legi în vigoare cu privire la societățile aflate în 
insolvență”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul special a comunicat subscrisei următoarele 
documente financiar-contabile: 
- balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2022; 
- balanța de verificare aferentă lunii octombrie 2021; 
- balanța de verificare aferentă lunii noiembrie 2021; 
- balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2021; 
- Jurnal de bancă aferent perioada 03.12.2021-15.12.2021; 
- Registru de casă aferent perioadei 24.11.2021-20.12.2021; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei 01.10.2021-31.01.2022; 
- balanța de verificare aferentă lunii februarie 2022; 
- balanța de verificare aferentă lunii martie 2022; 
- Registrul de casă aferent perioadei 23.02.2022-31.03.2022; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei 07.03.2022-31.03.2022; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei 07.02.2022-28.02.2022. 
Referitor la lista cuprinzând toate încasările, plățile și compensările efectuate după deschiderea procedurii, prevăzută de 
disp. art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm următoarele plăți comunicate administratorului judiciar de către 
administratorul special Pop M.: 
- în perioada 21.02.2022-25.02.2022, administratorul special Pop M. a efectuat următoarele plăți:  
• plata factură servicii Orange – 138,33 lei (conform chitanță nr. FRAA0388-2200031175/23.02.2022 emisă de Repka 
Electronics SRL); 
• plata contribuții sociale și contribuție asiguratorie de muncă – 1.513,00 lei (conform chitanță serie TS548 nr. 
20100057920/24.02.2022); 
- în perioada 28.02.2022-04.03.2022 societatea debitoare Design VMV 2010 SRL nu a efectuat plăți și nici nu a 
înregistrat încasări; 
- în perioada 07.03.2022-11.03.2022 societatea debitoare Design VMV 2010 SRL nu a efectuat plăți și nici nu a 
înregistrat încasări; (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- în perioada 14.03.2022-18.03.2022 societatea debitoare Design VMV 2010 SRL nu a efectuat plăți și nici nu a 
înregistrat încasări;   
- în perioada 21.03.2022-25.03.2022, societatea debitoare Design VMV 2010 SRL a efectuat următoarele plăți: 
• plata contribuții sociale și contribuție asiguratorie de muncă – 1.513,00 lei (conform chitanță serie TS548 nr. 
20100058325/25.03.2022); 
- în perioada 21.03.2022-25.03.2022, societatea debitoare Design VMV 2010 SRL a efectuat următoarele plăți: 
• plata factură servicii Orange – 131,00 lei (conform chitanță nr. FRAA0388-2200052339/29.03.2022 emisă de Repka 
Electronics SRL); 
- în perioada 04.04.2022-08.04.2022 societatea debitoare Design VMV 2010 SRL nu a efectuat plăți și nici nu a 
înregistrat încasări;   
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- în perioada 11.04.2022-15.04.2022 societatea debitoare Design VMV 2010 SRL nu a efectuat plăți și nici nu a 
înregistrat încasări;   
- în perioada 18.04.2022-22.04.2022, societatea debitoare Design VMV 2010 SRL a efectuat următoarele plăți: 
• plata contribuții sociale și contribuție asiguratorie de muncă – 1.513,00 lei (conform chitanță serie TS548 nr. 
20100058673/21.04.2022); 
- în perioada 25.04.2022-29.04.2022, societatea debitoare Design VMV 2010 SRL a efectuat următoarele plăți: 
• plata factură servicii Orange – 134,64 lei (conform chitanță nr. FRAA0388-2200069/28.04.2022 emisă de Repka 
Electronics SRL).  
Din analiza documentelor financiar-contabile: Registrul de casă aferent perioadei 23.02.2022-31.03.2022; Registrul 
Jurnal aferent perioadei 07.03.2022-31.03.2022; Registrul Jurnal aferent perioadei 07.02.2022-28.02.2022, 
administratorul judiciar a identificat următoarele plăți și încasări, care nu se încadrează în condițiile obișnuite de 
exercitare a activității curente, respectiv care nu au fost prezentate de către administratorul special în vederea avizării 
acestora: 
- încasare creditare de la asociatul unic Pop M. în data de 24.02.2022 în valoare de 2.500,00 lei; 
- încasare creditare de la asociatul unic Pop M. în data de 25.03.2022 în valoare de 4.000,00 lei; 
- restituire creditare acordată de asociatul unic Pop M. prin retragere numerar din casiere în valoare de 6.500,00 lei în 
data de 31.03.2022; 
- restituire dividende interimare către de către asociatul unic Pop. M. prin încasare numerar în casierie în valoare de 
9.464,67 lei în data de 31.03.2022. 
Din analiza balanțelor de verificare aferente perioadei ianuarie 2022-martie 2022, rezultă faptul că, în perioada 
01.01.2022-31.03.2022 societatea debitoare Design VMV 2010 SRL nu înregistrează venituri din activitatea 
desfășurată. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 37,60 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00011103 16.12.2021 8.80 lei 

Comunicare notificare către administratorul special 
Pop M. 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC22/D0047307 10.02.2022 20.00 lei Furnizare informatii debitor 
3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00001042 10.02.2022 8.80 lei Comunicare notificare către administratorul special 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
37,60 lei 

 
5. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință din data de 14.12.2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1743/83/2021, onorariul administratorului judiciar Consultant 
Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 270 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele 
distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 14.12.2021-14.05.2022 este în valoare totală de 1.606,50 lei 
(inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 270 lei (exclusiv TVA) * 5 luni. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea îndeplinirii atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


