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Nr. 357/25.03.2013 

Dosar  nr.: 10396/30/2012 

Tribunalul Timiş, Secţia a II – a Civilă 
Judecător Sindic: Loredana Neamțu 

Termen: 30.05.2013 

 
 

Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 

insolvență a debitorului  

SC Instal Lumro SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite 
întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 85/2006 

 
Date de identificare a persoanei juridice 

 SC Instal Lumro SRL este persoană juridică română, cu sediul în 
Timișoara, str. Circumvalațiunii, nr. 41, ap. 30,  jud. Timiş. Societatea a fost 
înfiinţată în anul 2001, având nr. de înregistrare la ORC Timiş J35/210/2000 şi 
CUI 12787986, forma de proprietate privată (SRL), iar obiectul principal de 
activitate îl constituie „Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi 
de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii 
inginereşti” – cod CAEN 4533. 
 

Date privind asociaţii şi administratorii societăţii 
 Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 200 lei, deţinut în 
proporţie de 100% de către Pană Dumitru, cetăţean român. Calitatea de 
administrator al societăţii este deţinută de d-nul Pană Dumitru, născut la data 
de 02.07.1938, în Sângeru, jud. Prahova. 
 

Date privind deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de  

Legea nr. 85/2006 

Prin Încheierea nr. 33514.02.2013, pronunţată în dosarul nr. 
10396/30/2012, a fost admisă cererea formulată de către debitorul SC Instal 
Lumro SRL şi în temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 s-a dispus 
deschiderea procedurii simplificate, fiind numit lichidator judiciar SCP MB 

MANAGEMENT IPURL, prin reprezentant legal d-nul Mihail Bojincă. 
 

Analiza rezultatelor economico-financiare a societății debitoare şi 
cauzele insolvenţei 

În urma informaţiilor furnizate de către fostul administrator al societăţii 
debitoare şi a studierii documentelor financiar - contabile, puse la dispoziţia 

 
MEMBRĂ UNPIR- nr. RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 

300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 

Tel.: 0356 465 531, Fax: 0256 490 153 

E-mail: mbmanagementtm@gmail.com; www.mb.ro 

Mobil: 0722 258 352 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 



SCP MB MANAGEMENT IPURL 

 

 

 Pagină 2 

 

lichidatorului judiciar, am constatat faptul că apariţia stării de insolvenţă a fost 
rezultatul unor factori externi.  

Pentru a determina cauzele intrării în insolvenţă a debitorului, lichidatorul 
judiciar a avut ca şi punct de reper documentele contabile.  

Documentele contabile care au stat la baza întocmirii prezentului raport 
sunt aferente anilor 2002, 2003 şi 2004, respectiv bilanţul aferent anului 2002, 
bilanţul de la data de 31.12.2003, contul de profit şi pierdere de la data de 
31.12.2004, situaţia activelor imobilizate la 31.12.2004, balanţa sintetică de la 
31.12.2004. 

Starea de insolvenţă este evidenţiată de dezechilibrul existent între 
datoriile totale şi activul total al debitoarei, aceasta fiind în situaţia de a nu putea 
acoperi datoriile sale pe seama activelor deţinute.  

Având în vedere că indicatorul financiar „rezultatul net al exerciţiului” 
oferă o imagine clară asupra situaţiei financiare, sintetizând într-o manieră 
explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o perioadă de gestiune, s-a procedat în 
continuare la analiza cu prioritate a acestui indicator financiar, care reflectă cel 
mai bine starea financiară de fapt a debitoarei. Perioada de declin economic se 
înregistrează în anul 2003, când debitoarea înregistrează un profit în cuantum de 
0 lei şi o pierdere de 5.819,80 lei. În anul 2004 se înregistrează din nou pierderi, 
în cuantum de 297,70 lei.  

Pierderile financiare înregistrate, având în vedere obiectul de activitate al 
societăţii, s-au datorat scăderii drastice a comenzilor ferme și ca urmare a 
apariției și dezvoltării segmentului de magazine on-line. 
 

Menţiuni privind incidenţa art. 138 din Legea 85/2006 

Din analiza documentelor puse la dispoziţia lichidatorului judiciar se 
poate constata cu uşurinţă că starea actuală a debitoarei se datorează unor factori 
externi şi nu unei administrări deficitare a activităţii societăţii. 

Având în vedere cele de mai sus putem concluziona că nu am identificat 
situaţii în care să se facă aplicabile dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006. 

 

 

 


