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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă

Nr. 140/27.02.2014
Dosar nr.: 9793/30/2013
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă
Judecător sindic: Casiana Todor
Debitor: POP’S SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Lugoj, str.
Jabărului, nr. 82E, jud. Timiş, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Timiș sub nr. J35/192/2003, CUI RO 15162450
Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timişoara, str.
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476

Raport privind lichidarea judiciară a debitorului
POP’S SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite
cu propunerea de închidere a procedurii de faliment
în baza art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006
Date de identificare a persoanei juridice
POP’S SRL este persoană juridică română, cu sediul social în Lugoj, str.
Jabărului, nr. 82E, jud. Timiş. Societatea a fost înfiinţată în anul 2003, având nr. de
înregistrare la ORC Timiș J35/192/2003, CUI 15162450, forma de proprietate
privată (SRL), iar obiectul principal de activitate îl constituie „Comerţ cu
amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate” – Cod CAEN Rev. 2 4778.
Date privind asociaţii şi administratorii societăţii
Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 200 lei, deţinut în
proporţie de 100% de către domnul POP EMIL, născut la data de 10.09.1962, în
Târnăveni, jud. Mureș, domiciliat în Lugoj, str. Jabărului, nr. 82E, jud. Timiş,
identificat cu C.I. seria TM nr. 722993, eliberată de SPCLEP Lugoj la data de
21.01.2009, CNP 1620910352623 .
Calitatea de administrator al societăţii este deţinută de către domnul Pop
Emil.
Date privind deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de
Legea nr. 85/2006
Prin Încheierea nr. 2250/18.10.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a
II a Civilă, în dosarul nr. 9793/30/2013, a fost admisă cererea formulată de
debitorul Pop’S SRL şi în temeiul art. 32 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2006
s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva acestuia.
În cadrul procedurii este desemnată în calitate de lichidator judiciar SCP MB
Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, RFO
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II 0243, CUI RO20804476, prin reprezentant legal d-nul Mihail Bojincă –
practician în insolvenţă.
Demersurile întreprinse de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii
De la numirea societății noastre în calitate de lichidator judiciar al
debitorului Pop’S SRL, în dosarul nr. 9793/30/2013, în temeiul art. 25 din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, am întreprins următoarele demersuri:
- Am notificat declanşarea procedurii simplificate într-un ziar de largă circulaţie:
Adevărul - Ediția de Vest nr. 7018/29.10.2013.
- Am publicat notificarea de deschidere a procedurii de faliment în Buletinul
Procedurilor de insolvenţă nr. 18131/01.11.2013.
- În vederea stabilirii masei credale, au fost trimise notificări privind deschiderea
procedurii insolvenţei către principalii creditori bugetari: Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană
Finanțelor Publice Timiș, Primăria Lugoj, AAAS București și
Administrația Fondului pentru Mediu.
În urma analizării actelor contabile ale debitorului, predate lichidatorului
judiciar în data de 12.11.2013 nu au fost identificați și alți creditori către care să se
transmită notificări.
- La data de 19.12.2014 am întocmit, afişat, publicat şi comunicat Tabelul
preliminar de creanțe a debitorului Pop’S SRL – nr. 1305/16.12.2013.
- Am întocmit şi depus la dosarul cauzei, în data de 04.12.2013, Raportul privind
cauzele care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului. Totodată,
Raportul a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.
21050/10.12.2013 și pe site-ul lichidatorului judiciar: www.mb.ro.
- La data de 06.01.2014 am întocmit, afişat, publicat şi comunicat Tabelul
preliminar de creanțe a debitorului Pop’S SRL – nr. 13/06.01.2014.
- În cadrul primei ședințe a Adunării Creditorilor stabilită prin încheierea nr.
2250/18.10.2013 la data de 20.12.2013, a fost confirmat mandatul lichidatorului
judiciar și onorariul acesstuia în valoare de 500 lei/lună (exclusiv TVA).
Procesul – Verbal al Adunării Creditorilor nr. 1324/20.12.2013 a fost
transmis la dosarul cauzei prin serviciul poștal în data de 20.12.2013.
Situația activului societății debitoare
- Prin adresa nr. 4989/28.01.2014, Primăria Lugoj ne-a comunicat că societatea
Pop’S SRL nu figurează în evidențele instituției cu bunuri mobile sau
imobile declarate.
- În urma analizării documentelor contabile puse la dispoziția noastră, nu am
identificat creanțe de recuperat.
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Menţiuni privind incidenţa art. 138 din Legea 85/2006
Din analiza documentelor puse la dispoziţia lichidatorului judiciar de către
administratorul statutar, nu reies elemente care să indice culpa vreunei persoane în
producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a mai multor fapte
enumerate de prevederile art. 138 din Legea 85/2006), starea societății datorânduse, în special, unor cauze obiective în contextul general al evoluţiei pieţei - domenii
în care debitorul îşi circumscrie activitatea.
Totodată, în ceea ce priveşte prevederile art. 80 din Legea 85/2006,
menţionăm că, până la această dată, nu am identificat nicio situaţie în care să se
poată face aplicarea acestor prevederi.
Considerăm așadar, pe baza celor expuse mai sus, că promovarea unei
acțiuni, în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, nu se justifică.
Concluzii
Având în vedere cele expuse, supunem aprobării Adunării Creditorilor în
ședința din data de 05.03.2014, ora 12.00, în conformitate cu prevederile art. 131
alin. (1) din Legea nr. 85/2006, propunerea de închidere a procedurii de faliment a
debitorului Pop’S SRL, având în vedere lipsa bunurilor în patrimoniul debitorului
și a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor administrative.
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