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Depunere raport întocmit de lichidator judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2055 Din data de 17.05.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2891/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: TT Holding Administrations SRL, cod de identificare fiscală: 35792310; Sediul social: Timișoara, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 24, încăperea 1A, biroul 4, et. 11, ap. 64, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului 
J35/727/2016. 
3.2. Administrator special: Țibuleac M. 
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 TT Holding Administrations 
SRL, numit prin Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 de 
Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 146 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 TT Holding Administrations 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 TT Holding Administrations SRL 

Număr dosar 2891/30/2021; Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: TT Holding Administrations SRL 
Prin Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014, s-a dispus intrarea în procedura generală de 
faliment a societății debitoare TT Holding Administrations SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 
24, încăperea 1A, biroul 4, et. 11, ap. 64, jud. Timiș, având CUI 35792310, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/727/2016. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului TT Holding Administrations SRL, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL 
Având în vedere faptul că, debitorul TT Holding Administrations SRL prin administratorul statutar dna Țibuleac 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 TT Holding Administrations SRL prin prin e-mail 
către următorii creditori: (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

Creditor Adresa Notificare nr. 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș 

Timisora, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, jud. Timiș 1024/10.03.2022 

Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara 

Timișoara, b-dul Mihai Eminescu nr.2B,iud.Timis 1025/10.03.2022 

Peri Romania SRL Balotesti, Calea București,nr.4 jud.Hfov 1026/10.03.2022 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului TT Holding Administrations SRL nr. 1019/10.03.2022 a fost 
publicată în BPI nr. 4419/11.03.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Notificare-privind-intrarea-in-procedura-generale-de-faliment-Dubla-
convocare-a-AGC-in-18.03.2022-si-25.03.2022.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 11.03.2022, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Prin Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, 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 la data de 18.04.2022. 
• Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
17.05.2022. 
• 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 16.06.2022. 
• Termenul administrativ de control este la data de 26.05.2022. 
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 
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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. 146 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 sau, după caz, al căror cuantum a fost 
modificat față de tabelul definitiv de creanțe sau față de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a 
plăților făcute după deschiderea 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. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș, a 
formulat Cerere de admitere a creanței în tabelul suplimentar nr. JRD 160/2021/08.04.2022, prin care a solicitat 
înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe cu suma de 22.008 lei, conform Fișei sintetice totale editată la data de 
04.04.2022. 
Menționăm faptul că, conform Sentinței civile nr. 6889/2021 din data de 04.06.2021 pronunțată de Judecătoria 
Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 194/325/2021, s-a dispus: „Admite, în parte, plângerea contravenţională 
formulată de reclamanta TT Holding Administrations SRL în contradictoriu cu intimata Agenţia Naţionlă de 
Administrare Fiscală. Înlocuieşte sancţiunea contravenţională în cuantum de 120.812,20 lei, aplicată petentei prin 
procesul-verbal seria DGAF nr. 0093931 din data de 16.12.2020 cu sancţiunea avertismentului. Respinge în rest 
cererea, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la 
Judecătoria Timişoara”. 
Prin Sentința civilă nr. 1098/2021 din data de 03.11.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secţia de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 194/325/2021, s-a dispus: „Respinge apelul. Definitivă. Pronunțată azi, 03 
Noiembrie 2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”. 
Conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului TT Holding Administrations SRL nr. 
568/22.09.2021 publicat în BPI nr. 15807/24.09.2021, creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș 
este înscris cu o creanță în valoare totală de 1.001.849,00 lei. 
Conform Fișei sintetice totale, debitorul înregistrează obligații fiscale neachitate la bugetul statului în valoare de 
903.045,00 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 12.04.2022. 
Confom disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, creditorul bugetar este scutit de plata taxei judiciare 
de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței 
creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș în valoare de 22.008 lei în tabelul suplimentar de 
creanțe întocmit împotriva debitorului TT Holding Administrations SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 
pct. 5 din Legea nr. 85/2014 - creanţă bugetară născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
2. Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul Mihai Eminescu, nr. 2B, jud. Timiș, având 
CUI 21666630, serviciu public cu personalitate juridică aflat în subordinea Primarului Municipiului Timișoara, a 
formulat Cerere de admitere a creanței nr. IF2022-011200/15.03.2022, prin care a solicitat înscrierea în tabelul 
suplimentar de creanțe cu suma de 6.898 lei reprezentând impozitul asupra mijloacelor de transport aferente anului 
2022, conform Decizie de impunere nr. A2022-534936 din data de 16.02.2022. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 17.03.2022. 
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Confom disp. art. 30 din Ordonanța de Urgență nr. 80/26.06.2013, creditorul bugetar este scutit de plata taxei judiciare 
de timbru. 
În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței 
creditorului Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara în valoare de 6.898 lei în tabelul suplimentar de creanțe întocmit 
împotriva debitorului TT Holding Administrations SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea 
nr. 85/2014 - creanţă bugetară născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței. 
3. Unicredit Leasing Corporation IFN SA, cu sediul în Bucuresti, str. Ghetarilor nr. 23-25, sector 1, inregistrata in 
Registrul Comertului sub nr. J40/3396/2002, CIF RO 14600820, reprezentată convențional prin SCA Moldoveanu si 
Asocatii (conform împuternicirii avocațiale seria B nr. 6246215/12.04.2022), cu sediul procesual ales în București, str. 
Silvestru nr. 12, Sector 2, a formulat Cerere de înscriere a creanței suplimentare nr. 24408TM/13.04.2022, prin care a 
solicitat înscrierea în tabelul suplimentar a creantei subscrisei, în cuantum de 65.719,79 lei, cu rangul de preferință 
prevăzut de art. 161 pct. 8 din Legea 85/2014, având în vedere următoarele aspecte: 
• Între Unicredit Leasing Corporation IFN SA în calitate de finantator, pe de o parte, si debitoarea TT Holding 
Administrations SRL în calitate de utilizator, pe de alta parte, s-a incheiat contractul de leasing 30183184/13.11.2018 
prin care subscrisa a transmis debitoarei in regim de leasing financiar folosinta bunului BMW 730d/XDrive - 
WBA7C41070G435842. 
• Debitoarea figurează în evidețele creditorului la data de 13.04.2022 cu următoarele facturi emise si neachitate: 
- factura fiscală nr. 19026367 emisă la data de 01.04.2022 în valoare de 1.358,82 lei, reprezentând refacturare decont nr 
7247858 emis la 10/12/2021; 
- factura fiscală nr. 19044556 emisă la data de 01.04.2022 în valoare de 3.518,54 lei, reprezentând rată leasing; 
- factura fiscală nr. 19083462 emisă la data de 01.05.2022 în valoare de 3.517,41 lei, reprezentând rată leasing. 
Total creanță: 8.394,77 lei. 
• Ca urmare a neachitarii sumelor mai sus rubricate, in data de 12.04.2022, creditorul a emis si comunicat debitoarei si 
administratorului judiciar notificarea inregistrata sub nr. 22345TM/12.04.2022 de reziliere a contractului de leasing nr. 
30183184/13.11.2018 si de predare a bunului BMW 730d/XDrive - WBA7C41070G435842, motivat de incidenta 
clauzelor contractuale a caror dezvoltare o sa intreprindem in cele ce urmeaza.  
• In conformitate cu dispozitiile art. 54.1 din contractul de leasing nr. 30183184/13.11.2018 "oricand dupa intervenirea 
unui caz de culpa (inclusiv daca va alege sa faca demersuri pentru obtinerea executarii intocmai a obligatiilor asa cum 
se arata in articolul anterior) Finantatorul va putea sa declare rezilierea". Cu titlu exemplificativ, printre altele, sunt 
considerate cazuri de culpa, conform art. 51 si urmatoarele din contractul de leasing "51. 1 — intarzierea la plata 
(integral sau partial) cu mai mult de 30 (treizeci) de zile a oricarei sume care va deveni scadenta conform contractului 
(e.g. rate de leasing, comisioane, alte costuri)".  
• In ceea ce priveste modalitatea de declarare a rezilierii, dispozitiile art. 54.3 din contractul de leasing prevad ca 
"rezilierea va opera printr-o simpla notificare („declaratia de reziliere") trimisa de finantator utilizatorului, fara 
interventia instantei de judecata sau a altei persoane si fara nicio alta formalitate, utilizatorul fiind de drept in 
intarziere".  Printre efectele rezilierii, conform art. 54.5 lit. d) din conditiile generale ale contractului de leasing, se 
numara si obligatia utilizatorului de a achita penalitatea de reziliere care, potrivit art. 1.1 din conditiile generale ale 
contractului de leasing, reprezinta: (i) o suma egala cu integralitatea capitalului nefacturat pana la data rezilierii, la care 
se adauga (ii) o suma reprezentand 5% din acest capital.  
• In consecinta, utilizatorul TT Holding Administrations SRL datoreaza pe langa sumele facturate anterior menționate, 
in cuantum de 8.394,77 lei, si penalitatea de reziliere, care se cuantifica la suma de 11.637 euro (11.082,56 + 5% = 
11.637 euro), adica suma 57.325,02 lei la cursul de schimb de la data deschiderii procedurii (01.07.2021), cand 1 euro = 
4.9261 lei. 
În urma verificării cererii de admitere a creanței, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost depusă în 
termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, fiind înregistrată la dosarul cauzei în data de 15.04.2022, 
respectiv a fost achitată taxa judiciară de timbru în valoare de 200 lei conform ordinului de plată nr. 18/08.02.2022. 
Menționăm faptul că, în data de 16.05.2022 creditorul Unicredit Leasing Corporation IFN SA a comunicat 
lichidatorului judiciar acordul expres privind închiderea anticipată către terț a contractului de leasing 
30183184/13.11.2018. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations 
SRL în data de 19.05.2022, ora 08:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
„(1). Avansarea sumelor de bani în vederea achitării integrale a obligațiilor restante provenite din contractul de leasing 
nr. 30183184/13.11.2018 încheiat între debitorul TT Holding Administrations SRL și Unicredit Leasing Corporation 
IFN SA, privind bunul mobil autoturism marca BMW730D, serie șasiu WBA7C41070G435842, număr de 
înmatriculare B51TUD, în cuantum de 65.719,79 lei, pentru a evita rezilierea unilaterală a contractului de către 
finanțatorul Unicredit Leasing Corporation IFN. 
(2). În ipoteza respingerii solicitării de la punctul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea ofertei de cesionare a contractului de 
leasing nr. 30183184/13.11.2018, pentru suma de 34.636,00 lei + TVA, formulată de către societatea Gess Cold Alpin 
SRL (cu sediul social în Timișoara, Str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr. 36, et. 1, cabinet 4, jud. Timiș, 
J35/1053/2009, CUI RO 25537248), conform Notei de opinie nr. 1/12.05.2022 întocmită de Westside Appraisal SRL 
prin expert evaluator membru ANEVAR Stoia I. L.”. 
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În conformitate cu disp. art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la înscrierea creanței 
creditorului Unicredit Leasing Corporation IFN SA în valoare de 65.719,79 lei în tabelul suplimentar de creanțe 
întocmit împotriva debitorului TT Holding Administrations SRL, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 8 
din Legea nr. 85/2014 - creanţă chirografară născută după data deschiderii procedurii generale a insolvenței, sub 
condiție suspensivă până la închiderea anticipată către terț a contractului de leasing 30183184/13.11.2018. 
Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că, lichidatorul judiciar a depus toată diligența în vederea 
notificării potențialilor creditori ai debitorului TT Holding Administrations 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.  


