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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 2330 Din data de 07.06.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal 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. Debitor: Alexa Total Instal SRL, cod de identificare fiscală: RO 9041519; Sediul social: Timișoara, str. Ciprian 
Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1439/1996. 
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 Alexa Total Instal SRL, 
conform Încheierii civile nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
pentru debitorul Alexa Total Instal SRL, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 Alexa Total Instal SRL 

Număr dosar 4751/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Alexa Total Instal 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, privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1780/28.04.2022, pentru 
termenul de judecată din data de 05.05.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7394/29.04.2022 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raport-de-
activitate-Alexa-Total-Instal-SRL-termen-fond-05.05.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 160 alin. (1) coroborat cu disp. art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 160 alin. (1) – (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit - Raportul asupra fondurilor 
obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1774/28.04.2022, acesta 
fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7440/02.05.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raport-privind-fondurile-obtinute-din-lichidare-si-
incasare-creante-privind-debitorul-Alexa-Total.pdf, respectiv a întocmit Planul de distribuire între creditori privind 
debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1776/28.04.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
7459/02.05.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/06/Plan-de-distribuire-intre-creditori-privind-debitorul-Alexa-Total-Instal-SRL.pdf.  
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, în vederea înregistrării la grefa tribunalului, atât Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și 
din încasarea de creanțe privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1774/28.04.2022, cât și Planul de distribuire între 
creditori privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1776/28.04.2022. 
În temeiul art. 160 alin. (4) teza a III-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă, o copie a Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe privind 
debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1774/28.04.2022 și a Planului de distribuire între creditori privind debitorul Alexa 
Total Instal SRL nr. 1776/28.04.2022, cu solicitarea de afișare a acestora la ușa tribunalului. 
În temeiul art. 160 alin. (1) și (4) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea 
creditorilor societății debitoare cu privire la întocmirea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasarea de creanțe privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1774/28.04.2022 și a Planului de distribuire între 
creditori privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1776/28.04.2022, prin publicarea în BPI nr. 7400/29.04.2022 a 
Notificării nr. 1778/28.04.2022 și afișarea pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Notificare-privind-depunere-raport-asupra-fondurilor-si-plan-de-distribuire-
intre-creditori.pdf.  
3. Referitor la dosarul nr. 4751/30/2019/a3 
Creditorul BRD – Groupe Société Générale SA a formulat contestație împotriva Raportului asupra fondurilor obținute 
din lichidare și din încasarea de creanțe privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1774/28.04.2022 și a Planului de 
distribuire între creditori privind debitorul Alexa Total Instal SRL nr. 1776/28.04.2022. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4751/30/2019/a3 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția II-a Civilă, având primul 
termen de judecată stabilit în data de 23.06.2022. 
4. Referitor la dosarul nr. 7622/221/2021 
Având în vedere faptul că, doar facturile fiscale emise către clientul Solaren SRL au fost semnate de primire de către 
acesta, lichidatorul judiciar a înaintat către Judecătoria Deva Cererea de chemare în judecată a debitorului Solaren SRL, 
cu sediul social în Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl. A, sc. A, ap. 17, jud. Hunedoara, având CUI RO 17493132, înregistrată 
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la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/681/2005, prin care a solicitat Onoratei 
Instanțe ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună: 
- Obligarea pârâtei Solaren SRL la plata către Alexa Total Instal SRL a debitului restant în sumă de 19.195,39 lei 
reprezentând contravaloarea mărfurilor vândute către aceasta de reclamanta Alexa Total Instal SRL, conform 
următoarelor facturi fiscale:  
• factura fiscală seria TM ATI nr. 243 din data de 13.09.2018, scadentă în data de 13.10.2018, în valoare de 1.636,25 
lei; 
• factura fiscală seria TM ATI nr. 279 din data de 03.10.2018, scadentă în data de 03.10.2018, în valoare de 4.214,82 
lei; 
• factura fiscală seria TM ATI nr. 294 din data de 08.10.2018, scadentă în data de 15.10.2018, în valoare de 2.631,91 
lei; 
• factura fiscală seria TM ATI nr. 304 din data de 11.10.2018, scadentă în data de 25.10.2018, în valoare de 5.047,27 
lei; 
• factura fiscală seria TM ATI nr. 307 din data de 11.10.2018, scadentă în data de 11.10.2018, în valoare de 1.636,25 
lei; 
• factura fiscală seria TM ATI nr. 353 din data de 26.10.2018, scadentă în data de 10.11.2018, în valoare de 1.636,25 
lei; 
• factura fiscală seria TM ATI nr. 362 din data de 30.10.2018, scadentă în data de 14.11.2018, în valoare de 2.392,64 
lei.  
- Obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 5.843,82 lei, calculată de la data scadenței 
facturilor fiscale anterior menționate până la data de 11.11.2021, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la 
data efectivă a plății;  
- Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 7622/221/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Deva, având următorul termen de judecată 
stabilit în data de 15.02.2022, pentru depunerea ordinelor de plată de către pârât. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Răspuns la întâmpinare formulată de pârâta Solaren SRL, prin 
intermediul căruia, a solicitat respectuos Onoratei Instanţe să dispună  
- Respingerea excepției prescripției dreptului material la acțiune invocată de către pârâta Solaren SRL; 
- Înlăturarea/respingerea argumentelor şi susţinerilor pârâtei ca nefondate; 
- Obligarea pârâtei Solaren SRL la plata către Alexa Total Instal SRL a debitului restant în sumă de 19.195,39 lei 
reprezentând contravaloarea mărfurilor vândute către aceasta de reclamanta Alexa Total Instal SRL; 
- Obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare în cuantum de 5.843,82 lei, calculată de la data scadenței 
facturilor fiscale anterior menționate până la data de 11.11.2021, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare până la 
data efectivă a plății;  
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.  
La termenul de judecată din data de 15.02.2022, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din data de 14.03.2022. 
La termenul de judecată din data de 14.03.2022, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din data de 28.03.2022. 
Prin Sentința civilă nr. 521/2022 din data de 28.03.2022 pronunțată de Judecătoria Deva, Secția Civilă, s-a dispus: 
„Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de către pârâta Solaren SRL Deva. Admite cererea 
formulată de către reclamanta Alexa Total Instal SRL în contradictoriu cu pârâta Solaren SRL şi în consecinţă: Obligă 
pe pârâtă să plătească reclamantei suma de 11.174,17 lei, reprezentând contravaloare mărfuri, cu dobânda legală 
penalizatoare, calculată începând cu data scadenţei fiecărei facturi şi până la plata efectivă a sumei. Respinge cererea 
reclamantei cu privire la obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la 
comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria Deva”. 
Lichidatorul judiciar a solicitat comunicarea Sentinței civile nr. 521/2022 din data de 28.03.2022 pronunțată de 
Judecătoria Deva, Secția Civilă în dosarul nr. 7622/221/2021 cu mențiunea „definitivă”, în vederea punerii acesteia în 
executare. 
Lichidatorul judiciar va formula cererea de punere în executare a titlului executoriu - Sentința civilă nr. 521/2022 din 
data de 28.03.2022 pronunțată de Judecătoria Deva, Secția Civilă în dosarul nr. 7622/221/2021. 
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Sumele avansate de 
lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură sunt de 3.064,86 lei, nerecuperate până în prezent, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
25697 06.01.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
251194 04.02.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

3 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
360637 18.02.2021 20.00 lei solicitare informații despre societatea debitoare 

4 SC Olimpiq Media SRL PBL 24246 22.03.2021 293.62 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a imobilului 
din Timișoara în ziarul Național din data de 22.03.2021 

5 SC Olimpiq Media SRL PBL 24785 15.04.2021 83.23 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

imobilului din Arad în ziarul Național din data de 15.04.2021 
6 SC Olimpiq Media SRL PBL 24804 16.04.2021 137.68 lei publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 
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mijloacelor fixe și a imobilului din Timișoara în ziarul 
Național din data de 16.04.2021 

7 SC Olimpiq Media SRL PBL 24870 20.04.2021 61.26 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 20.04.2021 

8 SC Olimpiq Media SRL PBL 25182 10.05.2021 219.67 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe, a imobilului din Arad și a imobilului din 
Timișoara în ziarul Național din data de 10.05.2021 

9 SC Olimpiq Media SRL PBL 25288 13.05.2021 61.26 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 13.05.2021 

10 SC Olimpiq Media SRL PBL 25597 27.05.2021 124.69 lei 
publicare anunț privind anularea licitațiilor publice din data de 

31.05.2021 aferente imobilului din Arad și a imobilului din 
Timișoara în ziarul Național din data de 27.05.2021 

11 SC Olimpiq Media SRL PBL 25766 04.06.2021 58.48 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe în ziarul Național din data de 04.06.2021 

12 SC Olimpiq Media SRL PBL 25800 07.06.2021 60.95 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 04.06.2021 

13 SC Olimpiq Media SRL PBL 25830 08.06.2021 47.03 lei 
publicare anunț privind selecție de oferte de servicii transport, 

pază, depozitare Național din data de 08.06.2021 

14 SC Olimpiq Media SRL PBL 26126 24.06.2021 163.67 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a imobilului 
din Timișoara în ziarul Național din data de 24.06.2021 

15 SC Olimpiq Media SRL PBL 26189 28.06.2021 41.15 lei 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

stocurilor în ziarul Național din data de 28.06.2021 

16 SC Olimpiq Media SRL PBL 26600 21.07.2021 166.15 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

mijloacelor fixe, stocurilor, imobilului din Arad și a imobilului 
din Timișoara în ziarul Național din data de 21.07.2021 

17 SC Olimpiq Media SRL PBL 26986 17.08.2021 164.29 
publicare anunț de licitație publică privind valorificarea 

imobilului din Arad și a imobilului din Timișoara în ziarul 
Național din data de 17.08.2021 

18 C. N. Poșta Română S.A. DIV00008761 01.10.2021 8.20 lei Comunicare somație către administratorul statutar Spînu I. 

19 
Rompetrol Downstream 

SRL 227 08.10.2021 370,02 lei 
cheltuieli combustibil pentru prezentare clienti bunurile  

mobile expuse spre valorificare 
20 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009083 12.10.2021 8.20 lei Comunicare somație către administratorul statutar Spînu I. 

21 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0309497 14.10.2021 20,00 
Furnizare informații debitor  

22 OMV Petrom Marketing 
SRL 0893-00048 29.10.2021 535,00 lei 

cheltuieli combustibil deplasare în vederea încheieirii 
contractului de vânzare-cumpărare și predării bunului imobil 

către adjudecatar 

23 
Rompetrol Downstream 

SRL 83 08.11.2021 290,11 lei 
Alimentare combustibil deplasare în vederea predării bunurilor 

mobile adjudecate 
24 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009886 05.11.2021 8.20 lei Comunicare somație către client Mates D.  
25 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009884 05.11.2021 8.20 lei Comunicare somație către client Hora A. 
26 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009885 05.11.2021 8.20 lei Comunicare somație către client Fan Tour & Travel SRL 

27 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010033 11.11.2021 65.60 lei 

Comunicare somații către clienți în vederea achitării debitelor 
restante 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar în procedura 

simplificată de insolvență 
3.064,86 

lei  
Cu disponibilitățile bănești din contul unic de insolvență al debitorului, au fost achitate următoarele cheltuieli de 
procedură: 
- 427,61 lei – cheltuieli publicare anunțuri de licitații publice în ziar (conform facturilor fiscale seria PBL 
27294/07.09.2021; PBL 27441/15.09.2021; PBL 27523/20.09.2021; PBL 27697/29.09.2021; PBL 27804/04.10.2021 
emise de Olimpiq Media SRL), achitate conform OP nr. 4/20.10.2021; 
- 88.080,00 lei – TVA aferentă lunii mai 2021 și septembrie 2021, achitată conform OP nr. 5/26.10.2021; 
- 27.840 lei – TVA aferentă lunii septembrie 2021, achitată conform OP nr. 6/11.11.2021; 
- 182,55 lei – cheltuieli publicare anunțuri de licitație publică în ziar (conform facturilor fiscale seria PBL 
28165/22.10.2021; PBL 28633/17.11.2021), achitate conform OP nr. 7/26.11.2021. 
6. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL datorat petru perioada 03.12.2020 – 03.06.2022 este în 
valoare totală de 4.284,00 lei inclusiv TVA, calculat astfel: 200 lei (exclusiv TVA) * 18 luni, neachitat până la data 
prezentului raport de activitate. 
Prin Încheierea civilă nr. 950 din data de 07.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 
4751/30/2021, judecătorul-sindic a admis cererea de completare a Sentinței nr. 1081/03.12.2020 pronunțată de de 
Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2021, formulată de către MBS Insolv Consult SPRL, în 
sensul că a stabilit că lichidatorului judiciar MBS Insolv Consult SPRL i se cuvine onorariul în sumă de 2.350 lei + 
TVA. Conform facturii fiscale seria M.B.S. TM nr. 0414/01.11.2021 emisă de MBS Insolv Consult SPRL, onorariul 
lichidatorului judiciar provizoriu este în valoare totală de 2.796,50 lei (inclusiv TVA). 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
 În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
recuperării creanțelor debitorului, întocmirii suplimentului la raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 și 
îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


