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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1562 Din data de 13.04.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2217/112/2021; Tribunal Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 
3.1. Debitor: Bismadera SRL, cod de identificare fiscală: RO 39191720; Sediul social: satul Feldru, Comuna Feldru, nr. 
469, jud. Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/383/2018. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Bismadera SRL, numit prin 
Sentința civilă nr. 27/2022 din data de 28.01.2022 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 147 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea 
nr. 85/2014 comunică: Raportul de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de 
insolvență, declarate împotriva averii debitorului Bismadera SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de verificare a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență,  

declarate împotriva averii debitorului Bismadera SRL 

Număr dosar 2217/112/2021; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin 
Temei juridic art. 147 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Bismadera SRL 
Prin Sentința civilă nr. 27/2022 din data de 28.01.2022 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, s-a dispus intrarea în procedura simplificată a 
falimentului a societății debitoare Bismadera SRL, cu sediul social în satul Feldru, Comuna Feldru, nr. 469, jud. 
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. 
J06/383/2018, având CUI RO 39191720. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Bismadera SRL, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014, a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
Prin Sentința civilă nr. 27/2022 din data de 28.01.2022 pronunțată în dosarul nr. 2217/112/2021 de Tribunalul Bistrița-
Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, au fost stabilite următoarele termene: 
• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței și până la data intrării în faliment este de 10 zile de la primirea de către creditori a notificării 
privind intrarea în faliment a societății Bismadera SRL, respectiv la data de 14.03.2022 conform disp. art. 146 alin. (2) 
lit. a) din Legea nr. 85/2014. 
• Termenul administrativ de control este la data de 25.03.2022. 
Conform disp. art. 146 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 85/2014 
• Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
13.04.2022. 
• Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. 
• Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 13.05.2022. 
Având în vedere faptul că, debitorul Bismadera SRL prin administratorul statutar dna Opris M. M.  nu a depus la 
dosarul cauzei lista creditorilor prevăzute de art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării 
atribuțiilor prevăzute de disp. art. 99 alin. (1) și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a 
comunicat notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Bismadera SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire și prin e-mail către următorii creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Nr. 
crt. Creditor Adresa Notificare nr. 

Confirmare de 
primire nr. 

1 
Comuna Feldru 

Comuna Feldru, Str. Vasile Naşcu, Nr.186, Cod 427080, jud. 
Bistrița-Năsăud 

694/15.02.2022 
AR39859069255 

2 

Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud 

Bistrița, B-dul 1 Decembrie nr.6-8, C.P. 420080, jud. Bistrița-
Năsăud 

695/15.02.2022 
AR39859069265 

3 
BCR Leasing IFN SA 

București, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, 
Clădirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, 
Sector 6 

696/15.02.2022 
AR39859069275 

4 
Euras SRL prin Cabinetul 
individual de avocat Sorin Bota  

Satu Mare Piața 25 Octombrie, bloc T6, Ap. 10, jud. Satu 
Mare 

697/15.02.2022 
AR39859069235 
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Notificarea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Bismadera SRL nr. 5317/09.12.2021 a 
fost publicată în BPI nr. 2905/16.02.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-prin-procedura-simplificata-a-
debitorului-Bismadera-SRL.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 17.02.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 
99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 
- Prevederile art. 5 pct. (70) din Legea nr. 85/2014: „Tabelul suplimentar cuprinde toate creanţele născute după data 
deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidatorul judiciar 
în urma verificării acestora. În tabel vor fi menţionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi 
rangul de preferinţă”. 
- 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. 103 din Legea nr. 85/2014: „Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul 
definitiv până la valoarea de piață a garanției stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de 
lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea 
activelor asupra cărora poartă cauza de preferință se va face la un preț mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv 
sau în tabelul definitiv consolidat, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanța 
sa fusese înscrisă drept creanță chirografară, până la acoperirea creanței principale și a accesoriilor ce se vor calcula 
conform actelor din care rezulta creanța, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică și în cazul 
eșuării planului de reorganizare și vânzării bunului în procedura de faliment.” 
- Prevederile art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „(3) Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii.” 
- Conform disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, actualizată: „Sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția 
României, Guvernul României, Curtea Cosntituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de 
Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte 
instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice”. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a identificat la dosarul cauzei următoarelor cereri de admitere a 
creanțelor născute în cursul procedurii generale a insolvenței: 
1. Euras SRL, cu sediul social în Satu Mare str. Sănătății nr. K7/3, județul Satu Mare, înregistrată la ORC Satu Mare 
sub nr. J30/l978/1994 având C.U.I. RO 6661206, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul 
Cabinetului individual de avocat Bota S. din Municipiul Satu Mare Piața 25 Octombrie, bloc T6, Ap.10, jud. Satu Mare, 
prin avocat Bota S., a depus Cerere de suplimentare/adiționare a înscrierii creanței asupra averii debitorului din perioada 
de observație, cu o creanță suplimentară de 150.582,30 lei, în plus față de suma de 1.375.632,26 lei înscrisă în tabelul 
preliminar de creanțe. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal, înregistrată la Tribunalul Bistrița-Năsăud în data de 16.02.2022. 
Lichidatorul judiciar nu a identificat la dosarul cauzei dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200,00 lei 
aferentă cererii de admitere creanței solicitate de creditorul Euras SRL.  
Conform disp. art. 14 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru prevede „(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”. 
În conformitate cu disp. art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii.”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Euras SRL, identificând următoarele aspecte: 
- Creanța solicitată în valoare de 150.582,30 lei constă în penalități de întârziere acordate prin Ordonanța civila 
nr.148/15.07.2021 pronunțata în Dosar nr. 697/112/2021 al Tribunalului Bistrita-Nasaud, în procent de 0,5% pe zi de 
întârziere la valoarea contractului, în continuare, începând cu data deschiderii procedurii insolventei 03.12.2021 și până 
la data deschiderii procedurii falimentului publicata in BPI la 07.02.2022. 
- Conform Calculului penalităților de întârziere anexat, rezultă că in perioada de referința, începând cu data deschiderii 
procedurii insolventei 03.12.2021 și până la data deschiderii procedurii falimentului publicata in BPI la 07.02.2022, 
debitoarea datoreaza in mod suplimentar: 
-Valoarea contractului asupra căreia se calculează penalitățile de 456.310 lei; 
-Număr de zile de intarziere 66 zile, 03.12.2021-07.02.2022; 
-Procent de penalizare de 0,5% pe zi de întârziere conform Cap. IV pct. 2 lit. k) din contract; 
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-Valoare penalități pe zi de 2.281,55 lei, raportat la valoarea contractului, 
-Calcul si total valoare penalități suplimentare, începând cu data deschiderii procedurii insolventei 03.12.2021 și până la 
data deschiderii procedurii falimentului publicata in BPI la 07.02.2022: 
-456.310 x 0,5% pe zi = 2281,55 lei/zi (valoarea penalizare pe zi); 
-66 zile întârziere x 2.281,55 lei = 150.582,30 lei reprezentând penalități de întârziere, calculate începând cu data 
deschiderii procedurii insolventei 03.12.2021 și până la data deschiderii procedurii falimentului publicata in BPI la 
07.02.2022. 
Lichidatorul judiciar a respins creanța solicitată de creditorul Euras SRL în valoare de 150.582,30 lei reprezentând 
penalități de întârziere, având în vedere disp. art. 80 alin. (1) 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.” 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1572/13.04.2022 către 
creditorul Euras SRL prin reprezentant convențional Cabinetul Individual de Avocat Sorin Bota cu privire la 
respingerea creanței solicitate.  
2. Retim Ecologic Service SA, cu sediul social în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 24 et. 4 SAD 31-33 clădirea 
Fructus Plaza, județ Timiș, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/56/1997, CUI RO912229, a 
depus la dosarul cauzei Cerere de admitere a creanței prin care a solicitat: 
- repunerea in termenul de depunere a Cererii de admitere a creanței având în vedere faptul că, Notificarea privind 
deschiderea procedurii generale de insolvență nu ne-a fost comunicată; 
- înscrierea în tabelul de creanțe în Dosarul nr. 2217/112/2021, privind pe debitoarea societatea Bismadera SRL cu o 
creanța certă, lichidă și exigibila rezultata din contractul de prestări servicii de salubritate nr. 0TM033894/26.06.2020 în 
baza carora s-au efectuat servicii de salubritate pentru care s-au intocmit facturi râmând de achitat facturile pentru 
perioada 07.2020-02.2022, în valoare totală de 2.964,00 lei. 
Creditorul Retim Ecologic Service SA a achitat o singură taxă judiciară de timbru în valoare de 200,00 lei, conform OP 
nr. 1131/22.03.2022 și OP nr. 1132/22.03.2022. 
Cu privire la incidența în cauză a disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, având în vedere 
necomunicarea de către administratorul statutar Opris M. M. atât a listei creditorilor prevăzută de art. 67 alin. (1) lit. c) 
din Legea nr. 85/2014, cât și a listei prevăzută de art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, creditorul Retim Ecologic 
Service SA nu a fost notificat conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, acesta fiind considerat de drept în 
termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor neachitate de societatea debitoare. 
Conform disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorul Retim Ecologic Service SA va prelua procedura în 
stadiul în care se afla în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
În conformitate cu disp. art. 147 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii 
debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii.”, lichidatorul judiciar a procedat la 
verificarea cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Retim Ecologic Service SA, identificând faptul că, 
creanța solicitată în valoare de 2.964,00 lei este constituită din: 
• creanță născută înainte de data deschiderii procedurii generale a insolvenței în valoare de 2.502,59 lei: 

Nr. 
Crt. 

Data emiterii facturii Data scandeței facturii Nr. factura Sold 

1 31.07.2020 30.08.2020 10596502 134.2 

2 31.08.2020 15.09.2020 10766512 144.14 

3 30.09.2020 15.10.2020 10943259 147.05 

4 31.10.2020 15.11.2020 11037740 147.05 

5 30.11.2020 15.12.2020 11132340 147.05 

6 31.12.2020 15.01.2021 11309579 147.05 

7 31.01.2021 15.02.2021 11401551 147.05 

8 28.02.2021 15.03.2021 11494384 147.05 

9 31.03.2021 15.04.2021 11519457 147.05 

10 30.04.2021 15.05.2021 11689745 147.05 

11 31.05.2021 15.06.2021 11862225 147.05 

12 30.06.2021 15.07.2021 12043021 147.05 

13 31.07.2021 15.08.2021 12111717 150.75 

14 31.08.2021 15.09.2021 12241666 150.75 

15 30.09.2021 15.10.2021 12415846 150.75 

16 31.10.2021 15.11.2021 12504469 150.75 

17 30.11.2021 15.12.2021 12535166 150.75 

Total creanțe născute înainte de data deschiderii procedurii generale de insolvență 2502.59 

• creanță născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței și până la data intrării în faliment în valoare de 
150,75 lei: 
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Nr. 
Crt. 

Data emiterii facturii Data scandeței facturii Nr. factura Sold 

1 31.12.2021 15.01.2022 12781536 150.75 

Total creanțe născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență și până la 
data intrării în faliment 

150.75 

• creanță curentă născută după data intrării în faliment în valoare de 310,66 lei: 
Nr. 
Crt. 

Data emiterii facturii Data scandeței facturii Nr. factura Sold 

2 31.01.2022 15.02.2022 13051028 150.75 

3 28.02.2022 15.03.2022 13144219 159.91 

Total creanțe curente, născute după data intrării în faliment 310.66 

Lichidatorul judiciar va înscrie creanța în valoare de 2.964,00 lei solicitată de creditorul Retim Ecologic Service SA 
astfel: 
- va înscrie creanța în valoare de 2.502,59 lei născută înainte de data deschiderii procedurii generale a insolvenței 
(03.12.2021) în tabelul definitiv de creanțe, după soluționarea definitivă a dosarului nr. 2217/112/2021/a1 având ca 
obiect contestația formulată de Euras SRL la tabelul preliminar de creanțe, sub condiția prezentării de către creditorul 
Retim Ecologic Service SA a dovezii de achitare a taxei judiciare de timbru de 200,00 lei, având în vedere disp. art. 14 
alin. (1) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; 
- va înscrie creanța în valoare de 150,75 lei născută după data deschiderii procedurii generale de insolvență și până la 
data intrării în faliment, în tabelul suplimentar de creanțe al debitorului Bismadera SRL, cu ordinea de prioritate 
prevăzută de art. 161 pct. (8) din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară, născută după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței, având în vederea taxa judiciară de timbru de 200,00 lei achitată de creditor conform OP nr. 
1131/22.03.2022 și OP nr. 1132/22.03.2022; 
- va respinge înscrierea în tabelul de creanțe a sumei de 310,66 lei reprezentând creanță curentă, născută după data 
intrării în faliment, fiind incidente disp. art. 102 alin. (6) teza a II-a din Legea nr. 85/2014 „Creanțele născute după data 
deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform  
documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător 
pentru creanțele născute după data deschiderii procedurii de faliment.” 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 1571/13.04.2022 către 
creditorul Retim Ecologic Service SA.  
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că, lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului Bismadera SRL, publicând notificarea de intrare în faliment în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă și în ziarul de largă circulație Național, în conformitate cu disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 
85/2014. 
Menționăm disp. 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.” 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 


