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Nr. 1162/06.11.2013 
Nr. dosar:  11780/30/2012 
Tribunalul Timiş, Secţia a II – a Civilă 
Termen: 07.11.2013 
Debitor: AMA’S TRADING SRL - în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, 
cu sediul social în Timișoara, Aleea Cânepei, nr. 3, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Timiș, 
J35/1276/2002, CUI 14826216  
Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

întocmit de către administratorul judiciar în cadrul procedurii generale de 
insolvență a debitorului 

Ama’S Trading SRL- în insolvență, in insolvency, en procedure collective 
 

Date de identificare a persoanei juridice 
 AMA’S TRADING SRL este persoană juridică română, cu sediul în 
Timișoara, Aleea Cânepei, nr. 3, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Timiș. Societatea a fost 
înfiinţată în anul 2002, având număr de înregistrare la ORC Timiș - 
J35/1276/2002 și CUI 14826216, forma de proprietate privată (SRL), iar 
obiectul principal de activitate îl constituie „Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare” – cod CAEN Rev. 2 - 4719. 
 

Date privind asociaţii şi administratorii societăţii 
(conform constatator Recom, la data de 09.07.2013) 

 Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 200 lei și este deţinut 
în proporţie de 100% de către SZEKELY ANGELICA-MARIA, născută la data 
de 06.05.1971 în Timișoara, jud. Timiș, domiciliată în Timișoara, Aleea Martir 
Octavian Țînțaru, nr. 3, sc. A, ap. 7, jud. Timiș, identificată cu C.I. seria TM nr. 
505030, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 30.11.2005, CNP 
2710506354746. 
 Calitatea de administrator al societăţii este deţinută de către Szekely 
Angelica-Maria. 
  

Date privind deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de 
 Legea nr. 85/2006 

Prin Sentinţa civilă nr. 808/2013 din data de 11.04.2013, pronunţată în 
dosarul nr. 11780/30/2012 aflat pe rol la Tribunalul Timiş, Secția a II a Civilă a 
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fost admisă cererea formulată de către creditorul Kober SRL şi în temeiul art. 33 
alin. (7) din Legea nr. 85/2006 s-a dispus deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă faţă de debitorul Ama’S Trading SRL şi a fost numit administrator 
judiciar SCP MB MANAGEMENT IPURL, prin reprezentant legal d-nul 
Mihail Bojincă. 

Având în vedere că procedura de comunicare și citare cu administratorul 
judiciar în prezentul dosar a fost viciată, în sensul că sentința civilă nr. 808/2013 
din data de 11.04.2013 a fost comunicată din eroare administratorului judiciar la 
sediul debitorului, la primul termen de judecată am formulat cerere de stabilire 
de noi termene astfel încât să putem îndeplini atribuțiile stabilite de art. 20 din 
Lege. Prin încheierea de ședință din 04.07.2013, instanța, admițând cererea 
formulată, a procedat la fixarea de noi termene în cadrul procedurii. 

 
Demersurile întreprinse de către administratorul judiciar 

A. Primele măsuri 
După numirea noastră în calitate de administrator judiciar, prin sentința 

civilă nr. 808/2013 din 11.04.2013, s-au întreprins demersuri în vederea 
respectării prevederilor art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, prezentate în cele ce urmează.    

Astfel, administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii în 
Registrul Comerţului, obţinând informaţi referitoare la datele de identificare a 
societăţii, asociaţi şi obiect de activitate. 

 
1. Notificarea debitorului și convocarea adunării generale a asociaților 

Potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, am procedat la notificarea 
privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă faţă de debitorul Ama’S 
Trading SRL, prin transmiterea adresei nr. 845/16.07.2013 la sediul acestuia.  

Totodată prin adresa nr. 846/16.07.2013, am notificat administratorul 
societății cu privire la deschiderea procedurii și la obligativitatea predării 
documentelor contabile prevăzute la art. 28 din legea nr. 85/2006. 

Ambele notificări, atât cea transmisă debitorului cât și cea transmisă 
administratorului statutar au fost ”afișate pe ușa principală a locuinței 

destinatarului”. 
În data de 17.07.2013, prin adresa nr. 866, ne-am adresat Direcţiei de 

Evidenţă a Persoanelor Timiş, solicitând informaţii cu privire la adresa de 
domiciliu sau reşedinţă a d-nei Szekely Angelica-Maria. 

În urma solicitării noastre Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş, prin 
adresa nr. 127137/29.07.2013, ne-a adus la cunoștință faptul că numita Szekely 
Angelica-Maria figurează în Registrul Județean de Evidență a Persoanelor cu 
domiciliul în Timișoara, Aleea Martir Octavian Țînțaru, nr. 3, sc. A, ap. 7, jud. 
Timiș. 

Conform celor precizate de instituția antemenționată, am reluat procedura 
de notificare a administratorului, documentele comunicate fiind afișate pe ușa 
principală a locuinței destinatarului.   
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În urma demersurilor  întreprinse, în data de 31.08.2013 la sediul nostru s-

a prezentat administratorul statutar al debitorului, căruia i-au fost înmânate sub 
semnătură de primire, Notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă 
– nr. 845/16.07.2013 și Notificare administrator – nr. 846/16.07.2013. 

Administratorul judiciar a adus la cunoştinţa administratorului societăţii 
prevederile art. 45 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 85/2006 privind 
obligativitatea înscrierii în contextul tuturor actelor și corespondenței emise, a 
mențiunilor “societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective”. 
 Totodată, debitorul a fost notificat cu privire la obligaţia de întocmi şi 
păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după 
deschiderea procedurii, astfel cum prevede art. 46 alin. (2) din Legea 85/2006. 

De asemenea, în aplicarea dispozițiilor art. 3 pct. 26 coroborat cu art.18 
din legea-cadru, a fost convocată adunarea generală a asociaților în vederea 
desemnării administratorului special.  

Conform Deciziei Asociatului Unic din 02.09.2013, a fost numită în 
calitate de administrator special doamna Szekely Angelica-Maria.  

     
2. Notificarea creditorilor privind deschiderea procedurii 

Potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, la data de 
16.07.2013 s-a depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiș, cererea în vederea publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
Notificării privind deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitorului 
Ama’S Trading SRL. Notificarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 12638/23.07.2013, precum și pe site-ul administratorului judiciar, 
www.mb.ro. 

 De asemenea, în vederea informării prezumtivilor creditori cu privire la 
deschiderea procedurii de insolvență față de debitor am publicat anunţul referitor 
la declanșarea procedurii în ziarul de largă circulaţie “Adevărul” Ediția de Vest 
nr. 6962/23.07.2013. 

În vederea stabilirii masei credale, au fost trimise notificări privind 
deschiderea procedurii insolvenţei către principalii creditori bugetari: Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Finanțelor Publice 
Timișoara, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, AAAS București precum 
și Administrația Fondului pentru Mediu. 

Potrivit documentelor aflate la dosarul cauzei, au fost notificați și 
creditorul declanșator precum și Policolor SRL și Banca Carpatica SA.  

 
3. Întocmirea primului raport al administratorului judiciar cu propunerea 
de continuare a perioadei de observație în cadrul procedurii generale 

În aplicarea dispozițiilor art. 54 din Legea nr. 85/2006, fiind identificate 
criteriile prevăzute la alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 85/2006, a fost întocmit 
primul raport al administratorului judiciar cu propunerea de declanșare a 
falimentului prin procedură simplificată, Raport care a fost depus la dosar în 
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data de 06.08.2013 și publicat pe site-ul administratorului judiciar, www.mb.ro 
și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13323/07.08.2013. 

 
4. Întocmirea raportului privind cauzele apariției stării de insolvență 

Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a Ama’S Trading SRL a fost depus la dosarul cauzei în 13.08.2013, 
publicat pe site-ul administratorului judiciar, www.mb.ro și în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 13676/19.08.2013. 

Menționam în Raportul întocmit în conformitate cu art. 59 din Legea nr. 
85/2006 faptul că nu putem exprima un punct de vedere cu privire la cauzele 
care au condus la apariţia stării de insolvenţă și la incidența dispozițiilor art. 
138, în condițiile în care deși notificat, asociatul unic al societății debitoare care 
este de altfel și administratorul statutar al societății debitoare, nu ne-a contactat 
și nu a pus la dispoziția administratorului judiciar documentele prevăzute la art. 
28 din legea-cadru. 

Ulterior, în data de 31.08.2013, la sediul societății noastre s-a prezentat 
administratorul statutar al societății debitoare, în persoana doamnei Szekely 
Angelica-Maria, care ne-a predat o parte din documentele financiar-contabile ale 
societății, pe baza cărora am completat raportul inițial. 

În cuprinsul Completării la Raportul privind cauzele şi împrejurările care 

au dus la apariţia stării de  insolvenţă a debitorului AMA’S TRADING SRL – nr. 
1134/24.10.2013, am arătat că nu au fost identificate fapte, dintre acelea 
limitativ prevăzute de art. 138 din legea-cadru, care să fi cauzat starea de 
insolvență a debitorului, precum și aceea că nu există șanse reale de redresare a 
activității societății debitoare și am propus declanșarea procedurii de faliment 

 
5. Verificarea cererilor de creanță și întocmirea Tabelului preliminar 
 Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanță, stabilit prin 
Încheierea din 04.07.2013 a fost 19.08.2013. Până la această dată am regăsit la 
dosarul cauzei 5 cereri de înscriere la masa credală. 

Având în vedere că până la data stabilită pentru întocmirea Tabelului 
preliminar de creanțe nu am intrat în posesia documentelor contabile ale 
debitorului și ne-am aflat în imposibilitate de a verifica creanțele, toate cererile 
de înscriere la masa credală au fost admise ca atare și înscrise în tabloul 
obligațiilor debitorului. 
          Astfel, au fost analizate cu precădere întrunirea condițiilor de exercitare a 
oricărei acțiuni civile, iar apoi, exactitatea creanțelor solicitate și a rangului de 
prioritate, pe baza documentelor justificative ce au fost atașate cererilor. 
 Tabelul preliminar de creanțe a debitorului Ama’S Trading SRL a fost 
înregistrat la dosar și afișat la ușa instanței în data de 09.09.2013 și publicat pe 
site-ul administratorului judiciar și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
14910/13.09.2013. 
 Totodată, Tabelul preliminar a fost transmis pe cale electronică tuturor 
creditorilor participanți la procedură.  
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6. Adunarea creditorilor 
În baza dispozițiilor date de judecătorul sindic prin Încheierea din 

04.07.2013 și în temeiul art. 13 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, administratorul judiciar a convocat prima  ședință a 
Adunării Creditorilor debitorului Ama’S Trading SRL în data de 12.09.2013, 
având pe Ordinea de Zi: 1) Prezentarea situaţiei debitorului; 2) Confirmarea sau 
înlocuirea administratorului judiciar; 3) Stabilirea remuneraţiei administratorului 
judiciar; 4) Desemnarea Comitetului Creditorilor; 5) Diverse. 

În acest sens a fost întocmit și transmis spre publicare Convocatorul 
primei Adunări a Creditorilor, stabilită de către instanță la data de 01.06.2013; 
Convocatorul a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
12517/22.07.2013. 

În cadrul ședinței, reprezentantul administratorului judiciar a prezentat 
situația debitorului și demersurile întreprinse de la numire până la data ședinței. 

Adunarea Creditorilor a confirmat în calitate de administrator judiciar al 
debitorului Ama’S Trading SRL, SCP MB Management IPURL, cu onorariul de 
3.000 lei, a cărui plată se va face din Fondul de Lichidare, conform art. 4 alin. 
(4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței. 

În ceea ce privește constituirea Comitetului Creditorilor, acesta nu a putut 
fi desemnat, de vreme ce doar creditorul Kober SRL s-a oferit voluntar să facă 
parte din acesta.  

Pentru aceste considerente, administratorul judiciar va include pe Ordinea 
de Zi a următoarei ședințe a Adunării Creditorilor, a cărei dată va fi stabilită 
ulterior, și desemnarea Comitetului Creditorilor.  

În cazul în care nici la următoarea ședință a Adunării Creditorilor nu se va 
desemna Comitetul, vor fi aplicabile dispozițiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 
85/2006. 

Deliberările ședinței Adunării Creditorilor au fost consemnate în Procesul 
– Verbal al Adunării Creditorilor nr. 1021/12.09.2013, depus la dosarul cauzei 
prin serviciul registratură în data de 18.09.2013. 

 
7. Tabelul definitiv de creanțe 

Termenul pentru definitivarea Tabelului de creanțe a fost stabilit prin 
Încheierea din 04.07.2013 la 23.09.2013.  

Având în vedere că nu au fost înregistrate contestații la Tabelul 
preliminar, în data de 23.09.2013 a fost întocmit Tabelul definitiv de creanțe. 

Tabelul a fost transmis la dosar în data de 24.09.2013, a fost publicat pe 
site-ul administratorului judiciar, www.mb.ro și în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 15807/01.10.2013 și a fost comunicat debitorului și creditorilor 
participanți la procedură. 

 
B. Alte demersuri 

Având în vedere că în data de 31.08.2013, la sediul societății noastre s-a 
prezentat administratorul statutar al societății debitoare care, așa cum rezultă din 
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procesul verbal încheiat cu această ocazie, ne-a predat o parte din documentele 
financiar-contabile ale societății, în urma analizării documentelor și în baza 
informațiilor furnizate de către acesta, am procedat la: 
- completarea Raportului privind cauzele insolvenței întocmind în acest sens 
Raportul nr. 1134/24.10.2013, pe care îl anexăm; 
- solicitarea de relații de la Banca Carpatica Sa și Unicredit Țiriac Bank SA cu 
privirea la situația conturilor bancare ale societății debitoare. Din informațiile 
primite telefonic de la instituțiile bancare rezultă că soldul conturilor este 0 lei, 
acestea fiind inactivate din lipsă de operațiuni. 
 
 În data de 03.09.2013 am primit pe cale electronică de la administratorul 
statutar al societății, situația furnizorilor la 31.07.2013 și adresele creditorilor, 
către care am transmis notificări în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea 
nr. 85/2006. 
 

În ceea ce privește patrimoniul societății, în urma notificării Direcției 
Fiscale a Municipiului Timișoara cu privire la insolvența debitorului Ama’S 
Trading SRL, am fost informați că societatea figurează în evidențele instituției 
cu un autoturism marca Audi TT.  

Fața de această situație am solicitat Serviciului Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Timiș informații privind 
istoricul autoturismului în cauză. Prin adresa nr. 67697/06.08.2013, SPCRPCIV 
Timiș ne-a informat că autoturismul nu figurează în evidențele instituției ca fiind 
înmatriculat în circulație.  

Potrivit documentelor predate de către administratorul statutar, rezultă că 
autoturismul Audi TT a fost achiziționat în leasing, iar în urma rezilierii 
unilaterale a contractului de către finanțator , în speță Porsche Leasing IFN SA, 
pentru neplata ratelor, autoturismul a fost preluat de către acesta.  

În urma analizării balanței la 31.07.2013 predată conform procesului – 
verbal din 31.08.2013, am constatat că în patrimoniul societății există stocuri în 
valoare de 5.096,87 lei cu privire la care urmează să demarăm procedura de 
inventariere și evaluare în vederea valorificării. 
 

Concluzii 
După cum am precizat în cuprinsul prezentului raport, în urma analizării 

situației societății am constatat că aceasta nu își mai desfășoară activitatea și nu 
există șanse reale de reorganizare a acesteia.  

Mai mult decât atât, până în prezent, niciuna dintre persoanele prevăzute 
la art. 94 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nu a propus și comunicat un plan de 
reorganizare. Față de această situație, considerăm că ne aflăm în situația 
prevăzută la art. 107 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006, motiv pentru care 
solicităm declanșarea falimentului prin procedură simplificată față de debitorul 
Ama’S Trading SRL. 
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Pentru considerentele expuse mai sus, solicităm onoratei instanțe: 

- să ia act de numirea administratorului special al debitorului în persoana 
doamnei Szekely Angelica-Maria, prin Decizia Asociatului Unic din 
02.09.2013 
- să ia act de hotărârea Adunării Creditorilor din 12.09.2013; 
- să dispună, în temeiul art. 107 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006, 
declanșarea procedurii de faliment în formă simplificată împotriva debitorului 
Ama’S Trading SRL; 
- să confirme potrivit art. 107 alin. (2)  lit. c) din Legea nr. 85/2006, SCP MB 
Management IPURL în calitate de lichidator judiciar al Ama’S Trading SRL; 
- să ne acorde un nou termen pentru continuarea procedurii. 

 
 

                                             
 

 

 


