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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1931 Din data de 09.05.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 812/85/2021; Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal; Judecător-sindic: Adina Mihaela Lucuța. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Sibiu, Str. Ocnei, nr. 33, cod poștal 550188, jud. Sibiu. 
3.1. Debitor: Exard SRL, cod de identificare fiscală: RO 797161; Sediul social: Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19A, ap. 2, jud. 
Sibiu; Număr de ordine în registrul comerţului J32/690/1991. 
3.2. Administrator special: Fleșeriu M.. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Exard SRL, conform 
Încheierii de ședință din data de 15.12.2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, în temeiul art. 58 alin. (1) lit. k), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a cererii de repunere în termen și a cererii de admitere a 
creanței formulată de Water Jet Abrasive SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a cererii de repunere în termen și a cererii de admitere a creanței  

formulată de Water Jet Abrasive SRL 

Număr dosar 812/85/2021; Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Judecător-sindic: Adina Mihaela Lucuța 
Temei juridic art. 58 alin. (1) lit. k), art. 42 alin. (3) și art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Exard SRL 
Prin Sentința civilă nr. 239/2021 din data de 16.06.2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței 
împotriva debitorului Exard SRL, cu sediul social în Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19A, ap. 2, jud. Sibiu, având CUI RO 
797161, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/690/1991. 
În temeiul disp. art. 73 raportat la disp. art. 45 alin. (1) lit. d) și art. 57 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic 
a desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului Exard SRL pe practicianul în insolvență Insolv 
Consult IPURL. 
Prin Sentința civilă nr. 239/2021 din data de 16.06.2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, judecătorul sindic a stabilit: „În baza art. 100 alin. 1 lit. 
b, c, d, e din Legea nr. 85/2014, fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra 
averii debitorului la 30.07.2021. Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 20.08.2021. [...] Fixează termenul pentru afișarea tabelului definitiv al 
creanțelor 14.09.2021.”. 
Prin Încheierea de ședință din data de 15.12.2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, judecătorul-sindic a confirmat în calitate de administrator judiciar al 
debitorului Exard SRL pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
Încheierea de ședință din data de 15.12.2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, a fost comunicată prin publicare în BPI nr. 7846 din data de 
06.05.2022.  
În data de 02.05.2022 subscrisa Consultant Insolvență SPRL a luat cunoștință cu privire confirmarea acesteia în calitate 
de administrator judiciar al debitorului Exard SRL urmare comunicării copiei Încheierii de ședință din data de 
09.03.2022 de către reprezentantul unui creditor. 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL a identificat faptul că, fostul administrator judiciar provizoriu nu a procedat la 
verificarea Cererii de repunere în termen și de admitere a creanței formulată de creditorul Water Jet Abrasive SRL 
(înregistrată la dosarul cauzei în data de 08.10.2021), respectiv nu a întocmit, nu a depus la dosarul cauzei și nu a 
publicat în BPI Tabelul definitiv de creanțe privind debitorul Exard SRL. 
Prin Încheierea de ședință din data de 09.03.2022, judecătorul sindic a dispus: „Pune in vedere administratorului 
judiciar să analizeze și să prezinte un punct de vedere cu privire la cererea de repunere in termen și cererea de admitere 
a creanței formulată de Water Jet Abrasive SRL, să întocmească un raport detailat cu privire la activitatea debitoarei iar 
în cazul în care nu mai există nici o posibilitate de continuare a activității debitoarei să facă toate demersurile și 
propunerile legale, sub sane țiunea amenzii maxime”. 
În conformitate cu dispozițiile judecătorului sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 09.03.2022, 
administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la verificarea cererii de repunere în termen și a cererii 
de admitere a creanței formulată de Water Jet Abrasive SRL, astfel:  
În data de 08.10.2021 a fost înregistrată la dosarul cauzei Cererea de repunere în temren și Cererea de admitere a 
creanței formulată de societatea Water Jet Abrasive SRL, cu sediul social în Comuna Tomești, Sat Tomești, nr. 558, 
jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/154/2010, având CUI 26917849, prin care a solicitat 
înscrierea în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Exard SRL cu suma totală de 31.377,33 lei. 
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În procedura de verificare a cererii de admitere a creanței creditorului Water Jet Abrasive SRL s-au avut în vedere 
următoarele prevederi legale: 
• Prevederile art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014: „(1) Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în 
cadrul prezentului titlu, sunt: k) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, 
notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe; 
[…]”; 
• Prevederile 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.” 
• 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. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de creanţe doar creanţele care 
„[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”;  
• Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, casate sau 
modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanțe în mod 
corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, 
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul 
neînscrierii totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii 
înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii pot formula contestație în condițiile art. 59 
alin. (5). (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în 
termenele prevăzute de legi speciale.” 
• Prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „(1) Acțiunile, 
cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul 
instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în 
activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei”. 
Menționăm faptul că, creditorul Water Jet Abrasive SRL a achitat taxa judiciară de timbru de 200,00 lei conform 
chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria HRTOM nr. 1833 din data de 27.09.2021. 
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 05.08.2020  pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a 
II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2566/120/2020 a fost stabilit: „termenul limită pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei -14.09.2020 [...].” 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Water Jet Abrasive 
SRL nu a fost notificat de către fostul administrator judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii generale de 
insolvență a debitorului Exard SRL conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, în termenul prevăzut de art. 
100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Conform dovezilor anexate de către creditorul Water Jet Abrasive SRL, acesta a primit notificarea privind deschiderea 
procedurii generale de insolvență a debitorului Exard SRL la data de 28.09.2021 (plicul cu notificarea fiind trimis de 
către fostul administrator judiciar provizoriu către creditor, pri poștă în data de 24.09.2021), ulterior termenului de 
depunere a cererilor de admitere a creanțelor (30.07.2021). 
Astfel, creditorul Water Jet Abrasive SRL este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a 
creanței și va prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
Administratorul judiciar a respectat obligațiile prevăzute de art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014 şi a procedat la 
verificarea cererii de înscriere la masa credală formulată de Water Jet Abrasive SRL, identificând faptul că, creanța 
solicitată în valoare de 31.377,33 lei reprezintă contravaloarea nisipului australian de 80 m vândut și livrat de către 
creditorul Water Jet Abrasive SRL debitorului Exard SRL, fiind emise următoarele facturi fiscale neachitate: 
- factura fiscală seria HR nr. 3006 din data de 27.08.2019 în valoare de 3.077,34 lei; 
- factura fiscală seria HR nr. 3151 din data de 25.11.2019 în valoare de 6.188,00 lei; 
- factura fiscală seria HR nr. 3210 din data de 20.01.2020 în valoare de 6.222,51 lei; 
- factura fiscală seria HR nr. 3321 din data de 11.04.2020 în valoare de 6.283,20 lei; 
- factura fiscală seria HR nr. 3713 din data de 04.01.2021 în valoare de 3.199,32 lei; 
- factura fiscală seria HR nr. 3748 din data de 03.02.2021 în valoare de 3.203,48 lei; 
- factura fiscală seria HR nr. 3799 din data de 08.03.2021 în valoare de 3.203,48 lei; 
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Urmare procedurii de verificare, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL va proceda la înscrierea creanței 
solicitate de Water Jet Abrasive SRL în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva debitorului Exard SRL, în 
valoare de 31.377,33 lei cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță 
chirografară. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


