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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1893 Data emiterii: 05.05.2022 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2858/62/2021; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Adriana Rodica Vidaeff. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brașov. 

3. Debitor: Asist Electric SRL, cu sediul social în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 29, sc. B, ap. 13, jud. Brașov, având 

CUI RO15538971, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J08/1213/2003. 

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 Asist Electric SRL, conform 

Încheierea civilă din data de 15.11.2021 Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 

în dosarul 2858/62/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: 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 Asist Electric SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport 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 Asist Electric SRL 

Număr dosar 2858/62/2021; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  

Judecător-sindic: Adriana Rodica Vidaeff 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: Asist Electric 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, pentru debitorul SC ASIST ELECTRIC SRL nr. 

5247/07.12.2021, pentru termenul administrativ de control din data de 07.12.2021 a fost depus la dosarul cauzei, 

publicat în BPI nr. 20841_09.12.2021 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Extras-BPI-nr.-20841-09.12.2021-Raport-lunar-07.12.2021.pdf  

 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, pentru debitorul SC ASIST ELECTRIC SRL nr. 

120/07.01.2022, pentru termenul administrativ de control din data de 07.01.2022 a fost depus la dosarul cauzei, 

publicat în BPI nr. 456 din 11.01.2022 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Extras-BPI-nr.-456-11.01.2022-Raport-lunar-07.01.2022.pdf 

 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, pentru debitorul SC ASIST ELECTRIC SRL nr. 

563/07.02.2022, pentru termenul administrativ de control din data de 15.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, 

publicat în BPI nr. 2382 din 09.02.2022 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Extras-BPI-nr.-2382-09.02.2022-Raport-lunar-07.02.2022.pdf 

 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, pentru debitorul SC ASIST ELECTRIC SRL nr. 

965/07.03.2022, pentru termenul din data de 15.03.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4161 din 

08.03.2022 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2022/04/Extras-BPI-nr.-4161-08.03.2022-Raport-fond-15.03.2022.pdf 

 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, pentru debitorul SC ASIST ELECTRIC SRL nr. 

1485/07.04.2022, pentru termenul din data de 24.05.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6356 

din 11.04.2022 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2022/05/Extras-BPI-nr.-6356-11.04.2022-Raport-lunar-07.04.2022.pdf (Anexa 1) 

 La data prezentului raport nu au fost formulate contestații conform disp. art.59 alin.(5) din Legea 85/2014, 

împotriva masurilor lichidatorului judiciar prezentate în rapoartele de activitate. 

2. Referitor la predarea gestiunii de către lichidatorului judiciar provizoriu 

 A fost comunicată adresa nr. 5084/30.11.2021 către fostul lichidator judiciar provizoriu CABINET INDIVIDUAL 

DE INSOLVENȚĂ SEIDNER CRISTINA IOANA, prin poștă cu confirmare de primire AR39860189692 și e-

mail. Menționăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, deși a primit în data de 

07.12.2021 adresa nr. 5084/30.11.2021, fostul lichidator judiciar C. I. I. SEIDNER CRISTINA IOANA nu a 

răspuns solicitărilor subscrisei, respectiv nu a predat catre subscrisa documentele solicitate și/sau bunurile aflate în 

posesia acesteia în calitate de depozitar judiciar. 

3. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului 

 Lichidatorul judiciar a comunicat notificare prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39860189702 Somația nr. 

5086/23.11.2021 către administratorul social Tîră O. la adresa de domiciliu al acestuia, prin care subscrisa a 

solicitat predarea către lichidatorul judiciar, în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitorului SC ASIST 

https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Extras-BPI-nr.-456-11.01.2022-Raport-lunar-07.01.2022.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Extras-BPI-nr.-456-11.01.2022-Raport-lunar-07.01.2022.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Extras-BPI-nr.-2382-09.02.2022-Raport-lunar-07.02.2022.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Extras-BPI-nr.-2382-09.02.2022-Raport-lunar-07.02.2022.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Extras-BPI-nr.-4161-08.03.2022-Raport-fond-15.03.2022.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Extras-BPI-nr.-4161-08.03.2022-Raport-fond-15.03.2022.pdf
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ELECTRIC SRL, respectiv predarea bunurilor și a disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea 

inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative 

instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din 

Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  

 Administratorul social Tîră O. deși a primit Somația nr. 5086/23.11.2021  în data de 17.12.2021 nu a dat curs 

solicitărilor lichidatorului judiciar de a preda  documentele contabile, a bunurilor și disponibilităților 

bănești existente în averea debitorului SC ASIST ELECTRIC SRL către lichidatorul judiciar.  

 Lichidatorul judiciar a comunicat prin poștă cu confirmare de primire nr. AR39860189712 Somația nr. 

5092/30.11.2021 către debitoare la  sediul social, prin care subscrisa a solicitat predarea către lichidatorul judiciar, 

în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitorului SC ASIST ELECTRIC SRL, respectiv predarea 

bunurilor și a disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. 

art. 151 din Legea nr. 85/2014. Menționăm faptul că INVENTARIEREA bunurilor debitorului ASIST 

ELECTRIC SRL  stabilită prin intermediul Somația nr. 5092/30.11.2021 pentru data de  11.12.2021, la ora 

13:00, nu a putut fi efectuată, plicul fiind returnat de la adresă. Lichidatorul judiciar a întocmit Proces verbal 

de inventar nr.19 din 03.01.2022 cu aplicarea disp. art. 151 pct.2 din Legea 85/2014. 

 Lichidatorul judiciar a comunicat notificare prin poștă cu confirmare de primire o nouă Somație cu nr. 

1378/02.04.2022 către administratorul social Tîră O. la adresa de domiciliu al acestuia, prin care subscrisa a 

solicitat predarea către lichidatorul judiciar, în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitorului SC ASIST 

ELECTRIC SRL, respectiv predarea bunurilor și a disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea 

inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative 

instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o constituie aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din 

Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  

 Plicul a fost returnat lichidatorului judiciar în data de 19.04.2022 cu mențiunea “avizat lipsă domiciliu”(Anexa 2) 

 La data prezentului raport administratorul social Tîră O. nu a înteles să predea activele și arhiva contabilă a 

societății debitoare. 

 Lichidatorul judiciar a procedat la formularea unei adrese către Serviciul Evidența Populației Timiș în vederea 

identificării domiciliului actual al administratorului social Tîră O. în vederea citării acestuia. 

4. Referitor la art. 100 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014  

 Conform disp. art. 100 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014: „d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor, 

care nu va depăși 25 de zile, în cazul procedurii generale și al celei simplificate, de la expirarea termenului 

corespunzător fiecărei proceduri, prevăzut la lit. c);” 

 Având în vedere termenul de întocmire și publicare a tabelului preliminar de creanțe – 06.09.2021 (stabilit prin 

Încheierea civilă din data de 07.07.2021) iar termenul de definitivare a tabelului creanțelor a fost în data de 

01.10.2021.Menționăm faptul că, subscrisa Consultant Insolvență SPRL a fost confirmată în calitate de 

administrator judiciar al debitorului ASIST ELECTRIC SRL prin Hotarâre cameră consiliu din data de 15.11.2021, 

ulterior termenului de definitivare a tabelului creanțelor. 

 Conform disp. art. 112 din Legea nr. 85/2014: „(1) După ce toate contestațiile la creanțe au fost soluționate și s-a 

predat raportul de evaluare a garanțiilor, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va înregistra, de îndată, la 

tribunal și va publica în BPI tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva averii debitorului, arătând suma, 

prioritatea și situația fiecărei creanțe, beneficiară sau nu a unei cauze de preferință.” 

 Conform disp. art. 103 teza I 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.”, administratorul judiciar va putea proceda la întocmirea tabelului definitiv de creanțe împotriva averii 

debitorului ASIST ELECTRIC SRL, doar după identificarea, inventarierea și evaluarea de către un expert 

evaluator membru ANEVAR a bunurilor garantate în favoarea creditorului Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Brașov. 

 Raportat la faptul că nu au fost identificate bunuri aflate în patrimoniul debitoarei, respectiv  bunurile 

grevate de o cauză de preferință lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului definitiv.  

5. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

 În conformitate cu disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei 

Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC ASIST ELECTRIC SRL nr. Nr.: 963 din data 

de 07.03.2022, tabelul definitiv fiind publicat în BPI nr. 4155 din 08.03.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului 

judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/03/Tabel-definitiv-de-creante-ASIST-

ELECTRIC-SRL.pdf  (Anexa 3) 

6. Referitor la incidența disp. art.169 din Legea 85/2014 

 Având în vedere aspecte prezentate în rapoartele de activitate, respectiv nepredarea evidenței contabile și a 

documentelor obligatorii prevăzute de disp art. 67 din Legea 85/2014, către lichidatorul judiciar, nepredarea 

bunurilor aflate în patrimonial societății către lichidatorul judiciar,  precum și continuarea în interes 

personal a unor activităţi comerciale care duceau în mod vădit la starea de insolvenţă se impune completarea 

raportului întocmit în temeiul art. 97 din Legea 85/2014 și formularea cererii de antrenare a răspunderii 

administratorului statutar dnl. Tîră O. în temeiul art. 169 alin. (1) lit.a), c) si (d) din Legea nr. 85/2014 
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7. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  

 Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 

insolvenței sunt următoarele:  

Nr. 

crt. 
Denumire furnizor Nr. document 

Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C.N. Poșta Română 

SA 
DIV00010616 02.12.2021 

61,60 

lei 
comunicare conform borderou din 02.12.2021. 

2 
OLIMPIQ MEDIA 

S.R.L. 
PBL 29357 04.01.2022 

42,08 

lei 
Publicare anunt selectie evaluator 

3 
C.N. Poșta Română 

SA 
DIV00010616 04.04.2022 

8,80 

lei 
Comunicare notificare administrator social 

4 Municipiul Timișoara 650 03.05.2022 
1,00 

lei 
Taxa furnizare date  

 

Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 

113,48 

lei 

     8. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  

 Prin intermediul Încheierii civile din data de 15.11.2021 Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ și Fiscal în dosarul 2858/62/2021, judecătorul-sindic, în baza art.45 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2014, 

confirmă în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC ASIST ELECTRIC S.R.L. -în faliment, pe practicianul în 

insolvenţă CONSULTANT INSOLVENŢĂ S.P.R.L. cu sediul procesual în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiș, prin reprezentant legal asociat coordonator Popescu George, cu un onorariu lunar de 240 lei fără TVA şi 

un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor.  

 Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 15.11.2021 – 07.05.2022 este în valoare de 1713,60 lei (calculat 

astfel: 240 lei * TVA 19% * 6 luni). 

9. Solicitări adresate judecătorului - sindic 

 În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 

identificării domiciliului actual al administratorului Tîră O., inventarierea, evaluarea și valorificării bunurilor 

mobile respectiv recuperarea creanțelor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar 

prevăzute la art. 64 din Legea nr. 85/2014. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


