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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2291 Din data de 03.06.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2449/100/2021; Tribunal Maramureș, Secția II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Ioana Boloș. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr. 2A, jud. Maramureș. 
3.1. Debitor: Flollimar Project SRL, cod de identificare fiscală: 41200898; Sediul social: oraș Baia Sprie, str. 
Microraion Vest, nr. 21, ap. 17, jud. Maramureș; Număr de ordine în registrul comerţului J24/1197/2019. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Flollimar Project SRL, 
conform Sentinței civile nr. 97/2022 din data de 01.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 2449/100/2021 de Tribunalul 
Maramureș, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, 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 generală de 
insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flollimar Project SRL, în anexă, în număr 
de 1 (una) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de 

insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Flollimar Project SRL 

Număr dosar 2449/100/2021; Tribunal Maramureș, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Judecător-sindic: Ioana Boloș 
Temei juridic art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Flollimar Project SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Flollimar Project SRL nr. 1805/29.04.2022, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 10.05.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7463/02.05.2022 
(dovezi depuse la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raport-de-activitate-termen-fond-10.05.2022.pdf.  
2. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Administratorul judiciar a înaintat către Tribunalul 
Maramureș, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, Cererea de chemare în judecată a administratorului 
dna Florian Maria-Alexandra, formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 85/2014 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 2449/100/2021/a1, având primul termen de judecată stabilit în data de 18.10.2022. 
3. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 143.25 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
Olimpiq Media SRL  PBL 29966 09.02.2022 66.05 lei 

publicare notificare privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenței împotriva debitorului  în ziarul 

Național din data de 09.02.2022 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001249 16.02.2022 52.80 lei 

Comunicare notificare privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenței către debitor, administratorul 

statutar și creditori 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001451 24.02.2022 8.80 lei 

comunicare notificare privind propunerea 
administratorului judiciar de intrare în faliment prin 
procedura simplificată de insolvență către debitor 

4 
Municipiul Timișoara 601 09.03.2022 1.00 leu 

Taxă solicitare comunicare adresa actuală de domiciliu a 
administratorului Florian M. A.  

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002859 13.04.2022 14.60 lei Comunicare cerere de chemare în judecată către 

Tribunalul Maramureș 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
143.25 lei 

 
4. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să 
dispună admiterea cererii nr. 868/28.02.2022 și  
- Dispunerea intrării în faliment prin procedura simplificată a debitorului Flollimar Project SRL în temeiul disp. art. 38 
alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) din Legea nr. 85/2014, 
- Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. c) coroborat cu disp. 
art. 73 din Legea nr. 85/2014, numit prin Sentința civilă nr. 97/2022 din data de 01.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 
2449/100/2021 de Tribunalul Maramureș, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,  
- acordarea unui nou termen de judecată în vederea soluționării dosarului nr. 2449/100/2021/a1  și îndeplinirea 
atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


