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Nr 
crt. 

Creditori 
Adresa 

 

Nr.şi data 
declaraţiei de 

creanţă 

Suma 
înscrisă.în 
declaraţia 
de creanţă 

Sumă 
admisă.de 
lichidator 

 

Prioritate 
cf. L. 

85/2014. 

 
Obs. 

 
 

2 
Dumitrescu 
Cristian Ilie 

Timişoara, Bv 16 
Decembrie 1989 
nr.47, bl.88, sc.B, 
ap.31, jud. Timiş 

F.N./26.02.2018 

 
51.424,24 

lei 
 

 
51.424,24 

lei 
 

161 
alin.10 

lit.a 
18,98% 

II Total creante subordonate 161 alin.10 lit. a 
51.424,24 

lei 
51.424,24 

lei 
  

 TOTAL I + II 
270.949,24 

lei 
270.949,24 

lei 
  

Informaţii suplimentare: 
În temeiul art. 111 alin (2) din legea 85/2014 contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura 
simplificată. 

Administrator judiciar, 
 CII Simulescu Cristina, reprezentat de Simulescu Cristina 

 
2. Societatea RS SARA MOTORS SA, cod unic de înregistrare: 13328531 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 37, data emiterii: 28.02.2018 

1. Date privind dosarul: dosar nr. 8567/30/2017, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a civilă, Jud.-sindic: Cristina Crăciun; 
2.Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara; programul arhivei: Luni – Joi orele 8:30 – 12:30. 
3.Debitor: RS Sara Motors SRL, CUI: 13328531, sediul social: sat Ghiroda, com. Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 96A, 
jud. Timiș, ORC: J35/823/2000; 
4. Lichidator judiciar: SCP PDA Insolvency SPRL, CUI: RO 25768102, cu sediul social în mun. Bucureşti, str. Moliere 
nr. 8A, et.1, ap. 2, sector 1, Număr de înscriere în registrul formelor de organizare: RFO II 0385/30.05.2009, număr 
matricol 2A0385, cu sediul procedural ales în mun. Timişoara, jud. Timiş, str. Calea Martirilor 1989 nr. 100, telefon/fax 
0256/432.923, email: office@pdainsolvency.ro. 
5. Subscrisa SCP PDA Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului RS Sara Motors SRL conform 
Încheierii civile nr. 1136/26.09.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 8567/30/2017, în 
temeiul art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei comunică Raport de activitate, în număr de 6 
file. 
Număr de exemplare depuse: 
Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de 
insolvenţă. 
Lichidator judiciar SCP PDA Insolvency SPRL - Practician în insolvenţă Puşcaş Daniel-Marian 

Raport de activitate 
Judecător-sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: Temei juridic: art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014  
Administrator judiciar: PDA Insolvency SPRL 
Debitor: RS Sara Motors SRL  
I. Rezumat al operaţiunii de administrare: 
1.1 Prin Încheierea civilă nr. 1136/26.10.2017 pronunțată în dosarul nr. 8567/30/2017 aflat pe rolul Tribunalului Timiș 
se dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei RS Sara Motors SRL. Se numește în 
calitate de administrator judiciar SCP PDA Insolvency SPRL. 
1.2 Împotriva Încheierii civile nr. 1136/26.10.2017 a declarat apel creditoarea Tonescu Finance S.a.R.L., formându-se 
dosarul asociat nr. 8567/30/2017/a1 pe rolul Curții de Apel Timișoara, apel care a fost respins prin Hotarârea nr. 
55/29.01.2018. 
1.3 În data de 20.11.2017 PDA Insolvency SPRL a formulat Cerere privind majorarea termenelor stabilite prin Sentința 
civilă nr. 1136/26.10.2017, având în vedere faptul că majoritatea creditorilor erau persoane fizice și am considerat că un 
termen mai lung pentru depunerea declarațiilor de creanță ar fi în favoarea acestora, iar pe de altă parte termenele erau 
fixate în perioada sărbătorilor de iarnă. Prin Încheierea pronunțată termenele au fost majorate după cum urmează: 
termenul pentru depunerea declarațiilor de creanță a fost stabilit pentru 10.01.2018, termenul pentru întocmirea și 
publicarea tabelului preliminar a fost stabilit pentru data de 05.02.2018, iar prima ședință a adunării creditorilor a fost 
stabilită pentru data de 05.02.2018. 
1.4 Având în vedere atribuţiile stabilite de Legea nr. 85/2014 am procedat la notificarea prin Buletinul Procedurilor 
Insolvenţei a deschiderii procedurii faţă de debitoarea RS Sara Motors SRL, precum şi la notificarea directă a 
creditorilor conform listei depuse la dosar de către debitoare, în vederea depunerii declaraţiilor de creanţă. Notificarea a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 22487/28.11.2017. De asemenea un anunț cu privire la 
deschiderea procedurii a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei din 28.11.2017. 

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4756/06.03.2018 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

22 

1.5 S-a procedat și la notificarea administratorului societăţii, domnul Șandru Răzvan, în vederea depunerii actelor 
prevăzute de Legea nr. 85/2014 la art. 67, acte care au fost depuse.  
1.6 În data de 16.11.2017 a fost depus la dosarul cauzei Raportul administratorului judiciar privind propunerea de 
continuare a perioadei de observație din procedura generală a debitoarei Sara Motors SRL și publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 21873/20.11.2017, prin care am propus continuarea perioadei de observație. 
1.7 În data de 15.01.2018 Adunarea generală a asociaților RS Sara Motors SRL a hotărât desemnarea domnului Răzvan 
Șandru în calitate de administrator special al societății debitoare. Hotărârea generală a asociaților este anexată 
prezentului raport de activitate. 
Cu privire la persoanele fizice prejudiciate: 
1.8 După deschiderea procedurii am luat legătura cu persoanele fizice prejudiciate de debitoare în vederea găsirii unei 
soluții pentru rezolvarea problemelor create de faptul că debitoarea nu și-a îndeplinit obligația de livrare a 
autoturismelor către clienții păgubiți, PDA Insolvency SPRL considerând aceasta o prioritate. În acest sens, am oferit 
acestora sprijinul și informațiile necesare cu privire la desfășurarea procedurii, având loc numeroase întâlniri și discuții 
în scopul găsirii unor soluții. 
1.9 Au fost inițiate discuții cu reprezentanții Magyar Suzuki Romania, fiind organizată o întâlnire în data de 09.11.2017 
la București, la sediul acestora, întâlnire la care au participat și o parte din clienții păgubiți. Scopul principal al acestei 
întâlniri a fost ca Suzuki Romania să își îndeplinească obligațiile pe care le aveau față de păgubiții RS Sara Motors 
SRL, întrucât persoanele fizice au încheiat contracte cu societatea debitoare pentru singurul motiv că aceasta era dealer 
autorizat a Suzuki și atâta timp cât RS Sara Motors SRL a acționat în această calitate, Suzuki România au și ei o 
responsabilitate față de clienții dealerului său autorizat, urmând să stabilim ulterior gradul de răspundere al fiecăruia, la 
această dată fiind în desfășurare cercetări penale. RS Sara Motors SRL nu a mai putut livra autoturismele către clienții 
păgubiți datorită faptului că Magyar Suzuki Corporation a reziliat unilateral contractele cu dealerul său RS Sara Motors 
SRL în data de 25.09.2017 și nu a mai livrat acestora autoturismele comandate spre a fi livrate. Am solicitat 
reprezentanților RS Sara Motors SRL să ne facă dovada comandării autoturismelor la Magyar Suzuki, fiind furnizate 
aceste dovezi. 
1.10 În motivele de reziliere a contractului este menționat faptul că ar exista o datorie către Magyar Suzuki Corporation 
de 447.711 eur, deși aceștia nu s-au înscris la masa credală. Este menționat de asemenea ca și motiv de reziliere a 
contractului faptul că existau două cereri de deschidere a procedurii insolvenței pe rolul instanței precum și faptul că nu 
au fost furnizate informațiile necesare cu privire la situația clienților și a contractelor încheiate. Existența unor cereri de 
deschidere a procedurii insolvenței nu înseamnă că societatea și este în insolvență, rezilierea contractului din acest 
motiv fiind cu atât mai mult cu cât în ultima perioadă vânzările de autoturisme Suzuki crescuseră foarte mult, ca urmare 
a lansării de către Suzuki a unor noi modele mult mai atractive pentru piață. Astfel, rulajul dintre cele două societăți era 
tot mai mare, iar datoria reprezenta sumele pe care RS Sara Motors le-ar fi datorat către Magyar Suzuki Corporation 
dacă aceștia ar fi livrat autoturismele. Modul de lucru cu Magyar Suzuki Corproration era acela că aceștia livrau 
autoturismele doar după ce RS Sara Motors plătea integral mașina la momentul când mașina era fabricată și pregătită 
pentru livrare ex works, astfel că nu existau datorii către Magyar Suzuki, toate mașinile livrate fiind achitate în avans. 
Cu privire la faptul că RS Sara Motors nu a informat Magyar Suzuki Corporation despre activitatea sa în ceea ce 
privește contractele încheiate cu clienții și avansurile încasate de la aceștia, acest lucru este neadevărat, având în vederă 
că reprezentanții Magyar Suzuki Corporation se prezentau lunar la showroom și efectuau audit tocmai cu privire la 
aceste aspecte. De altfel acest lucru este dovedit și prin corespondența purtată neîntrerupt cu aceștia precum și cu 
dovada transmiterii documentelor și situațiilor relevante permanent, Magyar Suzuki Corproration având o imagine 
exactă a situației. 
1.11 Rezilierea unilaterală a contractului de către Magyar Suzuki Corporation în momentul când existau deja tensiuni 
între clienți și RS Sara Motors SRL datorită celor două cereri de insolvență existente pe rolul instanței, a dus la 
escaladarea problemei astfel încât nu a mai putut fi stabilit un dialog cu persoanele fizice care contractaseră 
autoturisme, pentru a găsi soluții alternative, RS Sara Motors SRL fiind un client captiv al Suzuki România. De 
asemenea angajații RS Sara Motors SRL ca urmare a situației tensionate existente, culminată cu rezilierea contractelor 
de dealer Suzuki, au solicitat desfacerea contractelor de muncă. În acest moment, RS ara Motors a ajuns într-adevăr 
într-un impas care a determinat să formuleze ea însăși o cerere de punere sub protecția Legii nr. 85/2014. 
1.12 La întâlnirea care a avut loc în data de 09.11.2017 la sediul din București a Suzuki România cu PDA Insolvency 
SPRL și cu reprezentanții clienților păgubiți, reprezentanții Suzuki au arătat că se pune problema valabilității 
contractelor încheiate de către dealerul lor autorizat și că nu își asumă nici o responsabilitate pentru cele petrecute. 
Ulterior, deși s-a încercat în repetate rânduri reluarea legăturilor cu Suzuki, acesta nu a mai răspuns nici unei solicitări.  
1.13 Ca urmare a tăcerii din partea Suzuki care a urmat întâlnirii, în data de 08.12.2017 d-na av. Loredana Bud, în 
reprezentarea a 21 de clienți păgubiți ne-a solicitat să îi punem la dispoziție contractul de dealer și rapoartele de audit 
efectuate lunar de către Suzuki. Am solicitat aceste documente de la debitoare pentru a le studia și am primit o parte din 
corespondența purtată de debitoare cu Suzuki, din care reiese clar faptul că aceasta cunoștea cu exactitate situația în care 
se afla debitoarea. La întâlnirea care a avut loc în data de 12.12.2018 cu reprezentanta clienților i s-au arătat aceste 
aspecte și am încercat din nou împreună cu aceasta să găsim o soluție. 
1.14 Ca urmare a presiunii constante exercitate de clienții păgubiți atât personal, prin numeroase discuții telefonice, cât 
și prin intermediul mass-media, precum și prin discuțiile cu reprezentanții din străinătate (din Ungaria și din Japonia), în 
data de 06.12.2017 Magyar Suzuki Romania SRL a transmis o comunicare clienților păgubiți prin care le propune o 
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întâlnire în perioada 12-14 decembrie, ocazie cu care a încheiat cu aceștia contracte de confidențialitate luându-și un 
angajament ferm că vor despăgubi persoanele prejudiciate. Prin urmare nu cunoaștem conținutul negocierilor, cu 
excepția faptului că la această dată clienții care au negociat direct cu Magyar Suzuki Romania SRL au primit 
autoturismele. Solicităm instanței să ceară lămuriri de la clienții păgubiți, creditori în procedură, dacă aceștia în urma 
demersurilor comune și-au primit mașinile comandate la RS Sara Motors SRL – dealer autorizat Suzuki. 
Alte demersuri: 
1.15 AMR Leasing a reziliat unilateral înaintea deschiderii procedurii un un număr de 8 contracte de leasing și a 
procedat la reposedarea mașinilor de la utilizatori, persoane fizice. La solicitarea AMR Leasing IFN SA și a debitoarei 
am emis adresa nr.16 din data de 29.11.2018 către utilizatorii Murariu Roxana Angelica, Cătălin Oprișan Ioan, în 
vederea predării autoturismelor. 
1.16 În data de 17.11.2017 s-a primit o scrisoare de intenție din partea Black SRL cu privire la închirierea spațiului, a 
bunurilor și a utilajelor specifice desfășurării activității de dealer, care însă era condiționată de agreerea de către Magyar 
Suzuki Corporation. Această propunere nu s-a concretizat, nefiind primită agreerea din partea dealerului. În afară de 
această solicitare am fost contactați telefonic de mai multe persoane interesate pentru închirierea spațiului, fiind 
efectuate mai multe vizionări ale imobilului, toate condiționate de parteneriatul cu Suzuki care însă nu vrea să încheie o 
înțelegere care să aibă ca obiect închirierea spațiului deja autorizat de către Suzuki deținut de RS Sara Motors SRL. 
Precizăm că închirierea acestui spațiu ar fi singura modalitate de a acoperi și creanțele creditorilor chirografari. 
Cu privire la menținerea unor contracte aflate în derulare: 
1.17 În data de 22.11.2018 s-a formulat răspuns la notificarea Energy Distribution Services SRL prin care se comunică 
acestora menținerea în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale. 
1.18 În data de 23.11.2018 s-a formulat răspuns la notificarea E-on Energie România SA prin care se comunică acestora 
menținerea în vigoare a contractului de furnizare a gazelor naturale. 
1.19 În data de 21.02.2018 administratorul special al debitoarei, dl. Răzvan Șandru ne-a transmis spre știință o adresă 
transmisă clienților prin care le comunică în principal că a luat act de faptul că clienții creditori (cumpărători) au înțeles 
să denunțe (rezoluționeze) indirect contractele încheiate și că se declară de acord cu desființarea contractelor respective.  
Controale ale instituțiilor statului aflate în desfășurare: 
1.20 În data de 14.12.2017 ANAF prin AJFP Timiș a emis Avizul de inspecție fiscală nr. F-TM 500 în prezent fiind în 
desfășurare inspecția fiscală asupra debitoarei RS Sara Motors SRL.  
1.21 În data de 11.01.2018, ANAF prin Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva a început un control curent la 
societatea debitoare, având ca obiectiv verificarea modului de înregistrare și declarare a operațiunilor de comercializare 
de autoturisme de proveniență intracomunitară în perioada 2013 până la zi, controlul fiind în desfășurare. 
1.22 În data de 29.11.2017 a fost întocmit un răspuns către Inspectoratul General al Poliției Române, Serviciul de 
investigare a criminalității economice prin care se solicită informații cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale 
de către părți în contractul încheiat între RS Sara Motors SRL și dl. Chindriș Lucian Mihai, prin care se arată că dl. 
Chindriș Lucian Mihai și-a îndeplinit obligațiile contractuale, iar RS sara Motors nu a depus dovada îndeplinirii la 
rândul ei a obligațiilor contractuale. A fost prezentat de către debitoare un e-mail din data de 10.05.2017 din care rezultă 
că comanda cu nr. SNP 386549 a fost respinsă, contractul fiind totuși încheiat în data de 11.05.2017. 
1.23 În aceeași dată a fost întocmit un răspuns către Inspectoratul General al Poliției Române, Serviciul de investigare a 
criminalității economice prin care se solicită informații cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către părți 
în contractul încheiat între RS Sara Motors SRL și dl. Bud Ciprian, prin care se arată că dl. Bud Ciprian și-a îndeplinit 
obligațiile contractuale, iar RS sara Motors nu a depus dovada îndeplinirii la rândul ei a obligațiilor contractuale. A fost 
prezentat de către debitoare un e-mail din data de 14.06.2017 din care rezultă că comenzile MSC din data de 12-
13.06.2017 au fost respinse, contractul fiind totuși încheiat în data de 06.07.2017. 
1.24 În dosarul nr.1582/P/2017 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș s-a dispus în data de 28.02.2018 
prin Ordonanță efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Răzvan Șandru și suspectul RS Sara Motors 
SRL. 
Pasivul debitoarei: 
1.25 Ca urmare a notificărilor transmise de administratorul judiciar au fost înregistrate un număr de 97 de declarații de 
creanță, care au fost analizate. Au fost solicitate informații suplimentare de la debitoare precum și de la creditoarele 
Tonescu Finance S.a.R.L. și Sara Investment SRL. În urma analizelor efectuate și a discuțiilor purtate au fost respinse 
creanțele BRD – Group Societe Generale SA, Cabinet Avocat Huțanu Marinel, Impuls Leasing Romania IFN SA, 
Tonescu Finance SaRL, iar parțial au fost respinse creanțele Drive Car Rental SRL și Ecart Media SRL. Totalul 
creanțelor solicitate a fi înscrise pe tabel este de 24.269.899,31 lei. 
1.26 Un număr de 6 creanțe în valoare totală de 231.443,30 lei au fost admise sub condiție fără a fi analizate, având în 
vedere faptul că la dosarul cauzei nu s-au regăsit taxele de timbru. În situația în care taxele de timbru nu vor fi achitate 
până la întocmirea tabelului defintiv, acesta nu vor fi înscrise în tabel. 
1.27 În data de 05.02.2018 a fost depus la dosarul cauzei tabelul preliminar al creanţelor RS Sara Motors SRL, publicat 
în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 34040/06.02.2018.  
 Totalul creanţelor debitoarei RS Sara Motors SRL acceptate pe tabelul preliminar este de 19.432.166,55 lei. 
1.28 Motivele care au determinat înlăturarea creanțelor de pe tabelul preliminar au fost comunicate creditorilor în data 
de 06.02.2018 prin intermediul poștei. 
1.29 Împotriva tabelului preliminar au fost formulate contestații de către Tonescu Finance Sarl, RS Sara Motors prin 
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administratorul special, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș și de către BRD Groupe Societe Generale 
SA, formându-se dosarele asociate cu nr. 8567/30/2017/a2, 8567/30/2017/a3, 8567/30/2017/a4 și nr. 8567/30/2017/a5, 
care se află în etapa procedurii prealabile primului termen de judecată. 
Adunarea creditorilor: 
1.30 Ședinţa adunării creditorilor debitoarei RS Sara Motors SRL a avut loc în data de 05.02.2018, la ora 11.00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din mun. Timișoara, str. Calea Martirilor 1989 nr. 100, jud. Timiș. Pe ordinea de zi 
a adunării creditorilor au fost următoarele puncte: 
1. Prezentarea situaţiei debitorului; 
2. Desemnarea comitetului creditorilor; 
3. Confirmarea administratorului judiciar; 
4. Stabilirea onorariului. 
Procesul-verbal de şedinţă a fost depus la dosarul cauzei în data de 05.02.2018 şi publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 2481/05.02.2018. Au transmis vot prin corespondență:  
1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, creditor bugetar deținător a 1,50% din valoarea creanţelor 
înscrise pe tabelul creditorilor și  
2. Sara Investment SRL, creditor chirografar deținător a 77,33% din valoarea creanțelor înscrise pe tabelul creditorilor.  
Au fost prezenți:  
1. Pălcuț-Fericean Nicolae, reprezentat prin avocat Florin Flucsă, creditor chirografar deținător a 0,36% din valoarea 
creanțelor înscrise pe tabelul creditorilor,  
2. Cinghiță Ioan-Dan, creditor chirografar deținător a 0,46% din valoarea creanțelor înscrise pe tabelul creditorilor,  
3. Ineovan Felicia, creditor chirografar deținător a 0,35% din valoarea creanțelor înscrise pe tabelul creditorilor,  
4. Bud Ciprian, reprezentat prin avocat Bud Loredana, creditor chirografar deținător a 0,24% din valoarea creanțelor 
înscrise pe tabelul creditorilor  
Înainte de trecerea la votarea ordinii de zi s-a constatat că la data de 05.02.2018 stabilită de instanță pentru adunarea 
creditorilor nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 49 alin 2 lit. a) pentru votarea în cadrul adunării creditorilor, 
întrucât tabelul preliminar al creanțelor a avut ca termen de întocmire stabilit de instanța de judecată data de 05.02.2018 
și nu era publicat în BPI deși a fost depus la dosarul cauzei și transmis spre publicare în BPI.  
Concluziile adunării creditorilor au fost: Adunarea creditorilor urmează a fi reconvocată pentru o dată ulterioară, pentru 
a fi îndeplinite condițiile prevăzute de lege. 
La adunarea creditorilor s-a prezentat și Tonescu Finance SaRL, creditor cu creanță respinsă. 
1.31 În data de 16.02.2018 administratorul judiciar a reconvocat Adunarea creditorilor debitoarei RS Sara Motors SRL 
pentru data de 26.02.2018, ora 11.00 având pe ordinea de zi:  
1. Prezentarea situaţiei debitorului; 
2. Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui comitetului creditorilor; 
3. Confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar; 
4. Stabilirea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar. 
Convocatorul a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3448/16.02.2018. 
Concluziile adunării creditorilor au fost: 
1. Prezentarea situației debitorului: 
”Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș a luat act de situația debitoarei. 
Creditorul Bud Ciprian comunică următoarele: „Referitor la acest punct de pe ordinea de zi, va solicit sa imi comunicati 
o situatie cu transferurile patrimoniale ale debitoarei efectuate în anul 2017 și să îmi comunicați un extras de cont din 
care să rezulte că debitoarea a achitat autovehiculul comandat de mine către producătorul mașinii”. 
Creditorul Crețu Anca-Doriana comunică următoarele: „Referitor la acest punct de pe ordinea de zi, vă solicit să îmi 
comunicați o situație cu transferurile patrimoniale ale debitoarei efectuate în perioada 08.06.2017 (data platii 
autovehiculului comandat) – 26.10.2017 (data deschiderii procedurii insolventei).” 
Creditorul Sara Investment SRL a luat la cunoștință de situație. 
Creditorii Butaș Traian Valentin, Chindriș Carmen Anișoara, Cical Mihai, Cinghița Ioan-Dan, Copii și Părinți SRL, 
Ene-Roșoga Gabriel, Ghercioiu Ionuț-Alin, Giurgiu Dorian-Radu, Gogoneață Eugen, Guță Constantin, Ivănescu Eugen, 
Köszegi Andreea-Cristina, Maghiar Florentina-Nicoleta, Marc Antoniu-Stelian, Maxa Monica-Maria, Munteanu 
Remus, Olariu Florin, Paicu Sorin, Panț Bogdan-Horia, Pălcuț-Fericean Nicolae, Petrița Ramona, Popovici Mircea-
Valentin, Pricopie Dragoș-Alexandru, Sichitiu Vasile-Cosmin, Stoleru Constantin, Superceanu Maria-Luminița, 
Șepețan Corina-Veronica, Șepețan Ioan-Vichentie, Tatomir Coriolan, TKT Grup SRL, Vasilescu Tiberiu și Vig Maria-
Silvia, reprezentați prin av. Florin Flucsă, comunică următoarele: „Solicităm adminstratorului judiciar întocmirea și 
prezentarea rapoartelor prevăzute de art. 92 și 97 din Legea nr. 85/2014, cu indicarea cauzelor și împrejurărilor care au 
dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, precum și dacă există o 
posibilitate reală de reorganizare efectivă a activității debitorului”. 
2. Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui comitetului creditorilor 
Hotărâre: În conformitate cu art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, se confirmă Comitetul Creditorilor format din 
următorii 3 (trei) creditori: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – președinte, Cinghița Ioan-Dan - 
membru și Ghercioiu Ionuț-Alin - membru.  
3. Confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar 
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Hotărâre: În conformitate cu art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, se confirmă administratorul judiciar/lichidatorul 
judiciar SCP PDA Insolvency SPRL. 
4. Stabilirea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar. 
Hotărâre: În conformitate cu art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, se confirmă onorariul administratorului judiciar în 
cuantum de 1.500 Euro + TVA/lună și 9% onorariu din vânzări. 
Procesul-verbal al adunării creditorilor a fost depus la dosarul cauzei și trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor 
de Insolvență. 
II. Cu privire la atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitoarei pentru intrarea în insolvență 
2.1 Din analiza actelor depuse în vederea întocmirii Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția 
insolvenței debitorului, s-a constatat că pentru identificarea persoanelor responsabile pentru ajungerea societății în stare 
de insolvență este nevoie de analiza amănunțită a tuturor documentelor societății, nefiind suficiente documentele avute 
la dispoziție. Am solicitat fostului administrator punerea la dispoziție a tuturor actelor contabile. În prezent se 
desfășoară două controale a societății, una la solicitarea ANAF și cealaltă de către Antifraudă, documentele fiind puse la 
dispoziția acestora, urmând ca la finalizarea controlului să fie predate către noi în vederea efectuării analizei. 
III. Cereri adresate judecătorului-sindic: 
3.1 Solicităm să luați act de confirmarea administratorului judiciar SCP PDA Insolvency SPRL și de confirmarea 
onorariul administratorului judiciar în cuantum de 1.500 Euro + TVA/lună și 9% onorariu din vânzări. 
3.2 Să luați act de constituirea comitetului creditorilor: 
1) Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – președinte, cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B 
2) Cinghița Ioan-Dan – membru, reprezentat de avocat Florin Flucsă cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură în Timișoara, Aleea Balcic nr.2, bl. 232, ap. 5, jud. Timiș 
3) Ghercioiu Ionuț-Alin – membru reprezentat de avocat Florin Flucsă cu sediul sediul ales pentru comunicarea actelor 
de procedură în Timișoara, Aleea Balcic nr.2, bl. 232, ap. 5, jud. Timiș 
3.3 Să luați act de desemnarea în calitate de administrator special a domnului Răzvan Șandru cu domicilul în Timișoara, 
str. Prutul nr. 21, jud. Timiș. 
3.4 Pentru continuarea procedurii solicităm acordarea unui nou termen. 
Anexăm prezentei: 
- Copii ale dovezilor de publicare în BPI ale Notificării privind deschiderea procedurii insolvenței, Tabelului 
preliminar, a Raportului prevăzut de art.92, a Procesului-verbal al Adunării creditorilor, al convocatorului adunării 
creditorilor. 
- Hotărârea AGA de desemnare a administratorului special. 

Lichidator judiciar, 
SCP PDA Insolvency SPRL - Practician în insolvenţă Pușcaș Daniel-Marian 
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