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Nr. 403/03.04.2013 
Număr dosar: 8941/30/2008 
Tribunalul Timiș, Secția a II a Civilă 
Judecător sindic: Cristina Crăciun 
Temei juridic: art. 129 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței 
Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL 
Debitor: CHEM EMIRA AGRO SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite 

 

RAPORT FINAL 
privind debitorul CHEM EMIRA AGRO SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite 

 
1. Date privind dosarul 

1.1. Număr: 8941/30/2008, Tribunalul Timiş, Secţia a II a Civilă, Judecător 
sindic: Cristina Crăciun; 
1.2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, 
jud. Timiș; programul arhivei/registraturii instanţei  luni – vineri: 08.30 – 12.30; 
1.3. Debitor: CHEM EMIRA AGRO SRL - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, CUI 17316173, sediul social în Lenauheim, sat Bulgăruş, nr. 138, cam. 2, 
jud. Timiş, nr. de ordine în Registrul Comerţului J35/724/2005; 
1.4. Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, Cod de identificare 
fiscală RO 20804476, sediul social Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, 
număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR  RFO II 0243, 
prin reprezentant legal Mihail BOJINCĂ, tel./fax 0356 465 531/0256 490 153, e-
mail mbmanagementtm@gmail.com, www.mb.ro. 
 

2. Prezentarea generală a societăţii debitoare 
Chem Emira Agro SRL este persoană juridică română, cu sediul în 

Lenauheim, sat Bulgăruş, nr. 138, cam. 2, jud. Timiş. 
Societatea a fost înfiinţată în anul 2005. Este înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/724/2005 şi are cod unic de înregistrare 
17316173. Capitalul social subscris şi vărsat al societății este în sumă de 200 lei, 
iar obiectul principal de activitate al societăţii consta în ”Comerț cu ridicata al 
produselor chimice” - CAEN Rev. 2: 4675.  Societatea debitoare nu figurează în 
evidențele ORC Timiș cu puncte de lucru. 

Conform datelor furnizate de O.R.C. Timiş, societatea are doi asociați: 
- MĂRCUȘ Gagarin, cetățean român, născut la data de 24.06.1963 în Bulgăruș, 
jud. Timiș, care deține un număr de 19 părți sociale, reprezentând 95% din 
capitalul social, și 
- RĂȚOI Adela Anna, cetățean român, născută la data de 18.08.1977 în 
Lenauheim, jud. Timiș, care deține 1 parte socială, reprezentând 5% din capitalul 
social.  
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Calitatea de administrator al societății este deținută de Mărcuș Gagarin. 
 

3. Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 85/2006 în sarcina 
administratorului judiciar, ca urmare a deschiderii procedurii generale de 
insolvenţă împotriva debitorului Chem Emira Agro SRL prin Sentința civilă 
nr. 249/12.02.2009 

În conformitate cu dispoziţiile legale în materie, am procedat la notificarea 
debitorului, precum şi a administratorului acestuia Mărcuș Gagarin cu privire la 
declanşarea procedurii de insolvenţă şi la obligaţiile legale ce decurg, în sarcina 
administratorului statutar, ca urmare a acestui fapt. 

În urma notificării, în data de 07.04.2009 s-a prezentat la sediul 
administratorului judiciar d-nul Marcus Iosif – directorul executiv al Chem Emira 
Agro SRL, căruia i s-a prezentat situația societății debitoare și i s-a înmânat 
notificarea transmisă și prin poștă. Administratorul judiciar a pus în vedere 
reprezentantului debitorului să predea actele prevăzute de art. 28 din Legea nr 
85/2006. 

Conform dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, am publicat notificarea cu privire la intrarea în insolvenţă a 
societăţii, în publicaţia Renaşterea Bănăţeană din data de 18.03.2009, precum şi 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

În data de 07.05.2009, am depus spre afişare şi am comunicat tabelul 
preliminar al creanţelor debitorului Chem Emira Agro SRL. Au formulat 
declaraţie de creanţă F.D. Auto Tim SRL și Glissando SRL. Masa credală a 
societății debitoare, conform tabelului preliminar este în valoare totală de 
54.296,74 lei. 

Potrivit dispozițiilor sentinței civile nr. 249/12.02.2009, am convocat 
adunarea creditorilor pentru data de 11.05.2009. Prin hotărâre, Adunarea 
Creditorilor a confirmat SCP MB Management IPURL – în calitate de 
administrator judiciar al Chem Emira Agro SRL şi a aprobat onorariul acestuia de 
1.000 lei/lună şi 8% din sumele care se vor obține în urma valorificării bunurilor 
debitorului. 

În data de 12.05.2009 d-nul Mărcuș Iosif a predat administratorului judiciar 
balanța de verificare pe ultimii 3 ani. Din analiza ultimei situații financiare 
înregistrată la organele fiscale rezultă la 31.12.2008 societatea debitoare a 
încheiat exercițiul financiar cu o pierdere de 20.490 lei. 

S-a revenit cu solicitarea către administratorul statutar, Mărcuș Gagarin, să 
predea documentele financiar - contabile prevăzute de art. 28 din Legea nr. 
85/2006, însă acesta nu s-a conformat. 

A fost convocată Adunarea Generală a Asociaţilor, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, în vederea desemnării administratorului 
special, însă la data stabilită pentru AGA, 30.10.2009, cei doi asociați nu s-au 
prezentat. 

Având în vedere refuzul administratorului statutar al debitorului de predare 
a documentelor financiar - contabile şi lipsa probabilităţii de realizare a unui plan 
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raţional de activitate, am solicitat instanţei ridicarea în tot, a dreptului de 
administrare, în lumina dispoziţiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 85/2006.   

Prin adresa nr. 1000/22.12.2009, administratorul social, Mărcuș Gagarin a 
fost notificat cu privire la ridicarea dreptului de administrare în temeiul art. 47 din 
Legea 85/2006, conform Încheierii din 01.10.2009. De asemenea, s-a revenit cu 
solicitarea către acesta pentru predarea documentele financiar - contabile 
prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile, precum și să 
prezinte un raport cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor ce i-au revenit 
în calitatea de administrator și a operațiunilor întreprinse în numele Chem Emira 
Agro SRL, de la data declanșării procedurii de insolvență și până la data ridicării 
dreptului de administrare. 

În urma acestui demers, în 25.01.2010, contabilul societății debitoare, d-na 
Milița Martin, a predat o parte din documentele financiar-contabile; procesul 
verbal de predare primire încheiat în acest sens a fost depus la dosarul cauzei. 

Am convocat Adunarea Creditorilor, pentru data de 06.01.2010, la sediul 
administratorului judiciar  în vederea prezentării situației debitorului. La ședință 
s-a prezentat din partea creditorilor d-nul Feher Petru, reprezentant al F.D. Auto 
Tim SRL, care a supus discuției faptul că, începând cu data de 11.11.2009 a 
intervenit contractul de cesiune de creanță între F.D. Auto Tim, în calitate de 
cedent și Feher Petru, în calitate de cesionar, prin care lui Feher Petru i s-a cedat 
creanța în cuantum de 39.284, 28 lei, reprezentând echivalentul FF nr. 
1618562/04.09.2008.   

Având în vedere că la acea dată, creditorul-cesionar, Feher Petru, avea o 
datorie de 42.700 lei față de Chem Emira Agro SRL (conform B.O. emis la data 
de 08.10.2007 și scadent la 20.10.2007), acesta a solicitat administratorului 
judiciar, prin adresa înregistrată sub nr. 02/05.01.2010, compensarea până la 
concurența sumei celei mai mici potrivit art. 1143  și următoarele din Codul civil, 
respectiv a sumei de 39.284,28 lei, urmând ca diferența rezultată, respectiv 
3.415,72 lei, să fie virată în contul unic deschis de către administratorul judiciar 
pe numele debitorului. 

În consecință, administratorul judiciar, în conformitate cu dispozițiile art. 
52 din Legea nr. 85/2006,  a supus spre autorizare, judecătorului sindic, cererea 
de compensare. Ulterior, în lumina informaţiilor comunicate de către societatea 
debitoare, depuse la dosarul cauzei, informaţii de natură a pune sub semnul 
întrebării caracterul cert al creanţei a cărei compensare se solicită, la data 
declanşării procedurii, administratorul judiciar a revenit asupra solicitării adresate 
judecătorului sindic, în sensul că a solicitat renunțarea la aceasta. 

Întrucât Chem Emira Agro SRL a solicitat punerea în executare silită a 
biletului la ordin, emis în data de 08.10.2007, în localitatea Lenauheim, scadent în 
data de 20.10.2007, la Timişoara, prin care debitorul avalist Feher Petru s-a  
obligat faţă de creditorul Chem Emira Agro SRL la plata sumei de 42.700 lei, 
reprezentând contravaloarea contractului nr. 01/04.01.2007, administratorul 
judiciar a reprezentat societatea debitoare, din punct de vedere al calităţii 
procesuale în cadrul dosarului execuțional nr. 13/2008 al BEJ Crăciun Cristian. 
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Urmare a Publicaţiei de vânzare nr. 711/03.03.2010 emisă de către 
executorul judecătoresc, prin care se anunța spre cunoştinţă generală faptul că, în 
ziua de 08.04.2010, ora 11.00, urma a se vinde la licitaţie publică imobilul înscris 
în Cartea Funciară nr. 411802-C1-U4/Timişoara, proprietatea lui Feher Petru, 
acesta a achitat, în două tranşe suma totală de 56.661,35 lei, reprezentând debit şi 
cheltuieli de executare, după cum urmează : 
- 17.377,07 lei, în data de 29.03.2010; 
- 39.284,28 lei în data de 07.04.2010. 

Suma de 56.661,35 lei a fost achitată în contul unic al societăţii debitoare 
deschis de către administratorul judiciar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 
(2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Prin adresa nr. 238/07.04.2010 administratorul judiciar a solicitat BEJ 
Crăciun Cristian aplicarea art. 3715, lit. a) din Codul de procedură civilă, cu 
privire la încetarea executării silite, debitorul Feher Petru onorându-şi integral 
obligaţia de plată.  De asemenea, a solicitat anularea licitaţiei publice şi radierea 
ipotecii înscrise în Cartea Funciară aspra imobilului menţionat. 

În baza sentinţei civile nr. 11267/22.06.2010, administratorul judiciar a 
refăcut Tabelul preliminar de creanţe şi l-a introdus pe Feher Petru ca şi creditor 
chirografar cu suma de 9.274,90 lei, reprezentând creanță născută în timpul 
procedurii. 

În data de 01.06.2010, întrucât am reuşit să luăm legătura cu Mărcuş Iosif, 
fratele administratorului statutar, ne-am deplasat la sediul societăţii în vederea 
inventarierii bunurilor existente în patrimoniul Chem Emira Agro SRL. 

În acest sens au fost identificate la adresa menţionată următoarele bunuri : 
- tractor U650 – serie motor şi şasiu neidentificabile; 
- cadru şasiu tractor U650, fără serie, estimat la circa 250 kg de fier vechi; 
- cositoare autotractată cu priză mecanică şi reductor; 
- calculator Pentium 3, cu monitor de 15”, 256M RAM; 
- imprimantă HP Desk Jet. 

Bunurile au rămas în custodia lui Mărcuş Iosif la sediul societăţii din 
Bulgăruş. 

Urmare a prezentării situației societății debitoare, asociații au hotărât 
numirea administratorului special în persoana d-nulului Mărcuș Iosif și au 
formulat, în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2006, contestații cu privire la 
creanțele F.D. Auto Tim SRL și Glissando SRL. 

Punctul de vedere al administratorului judiciar cu privire la cele două 
contestații a fost depus la dosarul cauzei și susținut în fața instanței. 

La data de 26 octombrie 2010, Feher Daniel-Tudor, solicită înscrierea sa în 
masa credală a debitoarei Chem Emira Agro SRL, în calitate de successor al 
defunctului Feher Petru, decedat la data de 06.08.2010. 

Dumnealui îşi întemeiază pretenţiile pe certificatul de calitate de 
moştenitor nr. 54 din 20.10.2010 eliberat de Biroul Notarilor Publici Asociaţi 
“Mîţiu”, certificat în care este stipulat faptul că succesiunea este “fără avere” şi 
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că acesta stabileşte numai calitatea de moştenitor a persoanei menţionate anterior 
şi cota legală ce îi revine.  

Față de această situație am solicitat instanței, respingerea solicitării 
formulate de către Feher Daniel Tudor de a fi înscris în masa credală, fiind 
necesare documente care să ateste, pe lângă calitatea sa de moştenitor a lui Feher 
Petru şi  compunerea masei succesorale. 

În data de 17.02.2011, administratorul judiciar a procedat la plata către 
AFP Jimbolia a sumei de 2.639 lei datorată de debitor bugetului de stat, stingând 
astfel debitul născut ulterior datei de deschidere a deschiderii procedurii. 

În conformitate cu sentința nr. 1035/16.06.2011, am procedat la 
modificarea, afișarea și publicarea, în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
8198/21.07.2011 a Tabelului preliminar al creanțelor debitorului. 

Am convocat la sediul nostru pentru data de 25.07.2011, prin adresa nr. 
673/18.07.2011, pe creditorul Feher Daniel-Tudor, înscris în Tabelul de creanțe, 
ca și moștenitor al defunctului Feher Petru conform Certificatului de calitate de 
moştenitor nr. 54/20.10.2010, pentru a ne pune la dispoziție informațiile legate de 
contul bancar al dumnealui și banca unde este deschis în vederea efectuării plății 
sumei de 9.274,90 lei, având în vedere că această sumă reprezintă o creanță 
născută în timpul procedurii de insolvență.  

În data de 25.07.2011, creditorul Feher Daniel-Tudor s-a prezentat la sediul 
administratorului judiciar însă ne-a comunicat faptul că dumnealui nu are deschis 
un cont bancar și a solicitat ca suma să fie virată în contul personal al d-nei 
Epure Natalito - Fedi, sora sa, care după afirmațiile d-nului Feher este 
îndreptățită să primească acești bani. 

În acest sens, creditorul Feher ne-a depus procura autentificată cu nr. 
1023/25.07.2011 emisă de către BNP Carmen Rădulescu, pe care o anexăm în 
copie prezentului Raport. 

Pe bază declarației dumnealui, autentificate, am procedat, în data de 
28.07.2011 cu OP nr. 06/28.07.2011 la virarea, din contul de lichidare deschis pe 
numele debitorului, a sumei de 9.274,90 lei în contul 
RO98INGB0000999900586288 deschis pe numele d-nei Epure Natalito-Fedi. 

În data de 16.08.2011, d-nul Feher Daniel-Tudor, prin avocat Gentimir 
Sabin Marius a declarat recurs împotriva sentinței nr. 1035/16.06.2011, solicitând 
anularea acesteia, respingerea contestației administratorului judiciar al debitorului 
Chem Emira Agro SRL și admiterea contestației formulate de către dumnealui și 
înscrierea în Tabelul suplimentar al creanțelor cu suma de 9.274,90 lei și de 
asemenea înscrierea în Tabel cu sumele reprezentând creanța FD Autotim SRL, 
care a fost cesionată de această societate către defunctul Feher Petru. 

Recursul formulat de către d-nul Feher Daniel-Tudor, prin avocat Gentimir 
Sabin Marius, împotriva sentinței nr. 1035/16.06.2011 a fost soluționat de către 
Curtea de Apel Timișoara, în 08.11.2011, în sensul respingerii acestuia. 

Având în vedere că în data de 28.07.2011 creditorului Feher Daniel Tudor 
i-a fost plătită creanța cu care acesta figura în tabelul de creanțe, am procedat la 
modificarea Tabelului de creanțe în care este înregistrat doar creditorul SC 
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Glissando SRL cu suma de 15.012,46 lei, potrivit ordinii de prioritate prevăzută 
la art. 123, pct. 7 din Legea nr. 85/2006. 

  
Datorită faptului că de la data declanșării procedurii de insolvență în forma 

generală, niciunul dintre reprezentanții societății debitoare nu și-au manifestat în 
nicio formă, intenția de reorganizare a activității, administratorul judiciar a 
convocat Adunarea Creditorilor în data de 18.04.2012, pentru a supune aprobării, 
propunerea de declanșarea a procedurii de faliment împotriva Chem Emira Agro 
SRL, în temeiul art. 107 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2006. 

În cadrul ședinței, unicul creditor al societății debitoare a transmis 
administratorului judiciar votul prin corespondență, comunicând că este de acord 
cu declanșarea procedurii de faliment împotriva societății debitoare.  

 
4. Declanșarea procedurii simplificate 

Prin Sentința civilă nr. 1099/19.04.2012, a fost dispusă, în temeiul art. 107 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006, declanșarea procedurii simplificate a 
falimentului față de societatea debitoare și a fost confirmat în calitate de 
lichidator judiciar, SCP MB Management IPURL. 
 În baza atribuțiilor stabilite de Legea Cadru în sarcina sa și având în 
vedere că bunurile societății au fost deja inventariate, așa cum rezultă din 
procesul – verbal de inventariere din 01.06.2012 existent la dosarul cauzei (fila 
188), am solicitat unui evaluator autorizat – membru ANEVAR, întocmirea 
raportului de evaluare pentru a se stabili valoarea de piață a bunurilor 
identificate în patrimoniul societății și de asemenea modalitatea optimă de 
valorificare a acestora. 

Pe baza raportului de evaluare întocmit, am înaintat unicului creditor 
participant la procedură, Glissando SRL, Raportul privind valorificarea 
bunurilor identificate în patrimoniul debitorului Chem Emira Agro SRL – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite – nr. 1370/18.09.2012, pentru a fi supus 
aprobării împreună cu propunerea de casare a acestor bunuri. 

Prin adresa nr. 529/19.09.2012, creditorul SC Glissando SRL comunică 
lichidatorului judiciar faptul că este de acord cu ”dezmembrarea și valorificarea 
bunurilor debitorului pe piața de profil”.  

Potrivit hotărârii Adunării Creditorilor s-au inițiat procedurile de casare și 
valorificare la ”fier vechi” a bunurilor identificate în patrimoniul debitorului, în 
acest sens fiind constituită, prin Decizia nr. 876/05.07.2012, comisia de 
inventariere. Aceasta a analizat lista mijloacelor fixe aparținând debitorului, așa 
cum rezultă din procesul – verbal de inventariere din 01.06.2010: 

Nr. 
crt.  

Denumire 

U.M.    
- 

buc. 
- 

Valoare de 
inventar 

30.06.2009 

Materiale 
valorificabile     
 - fier vechi -       

- kg - 

Materiale 
nevalorificabile 

- kg -  

1 Tractor U650 1 1.500,00 2.500,00 0,00 

2 Tractor U650 1 1.400,00 250,00 0,00 
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3 
Cositoare EDRON UNR 
086 1 

4.642,35  100,00  0,00 

4 Calculator Pentium 3 1 4.161,00 0,00  1,50 

5 Imprimantă HP 3475 1 209,71  0,00  0,50 
TOTAL 11.913,06 2.850,00 2,00 

și a aprobat, datorită stării lor avansate de degradare, dezmembrarea şi 
valorificarea acestora pe piaţa de materiale nefolosibile. 

În data de 15.03.2013, a fost predată unui centru de colectare deșeuri, 
cantitatea de 2.850 kg fier vechi rezultată din dezmembrarea bunurilor, conform 
Procesului Verbal de casare nr. 888/06.07.2013, pentru care s-a obținut suma de 
981,70 lei. 

 
5. Principalele cauze care au dus la intrarea societăţii în stare de insolvenţă 

și incidența art. 138 din Legea nr. 85/2006 
Din analiza documentelor în posesia cărora am intrat și a situației de fapt, 

precizăm că neînțelegerile dintre F.D. Autotim SRL și Feher Petru, pe de-o parte 
și societatea debitoare, pe de altă parte, a fost principalul motiv pentru 
declanșarea procedurii de insolvență față de Chem Emira Agro SRL, pe cale de 
consecință neidentificând niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 138 din Legea 
nr. 85/2006, înțelegem să nu formulăm o cererea de atragere a răspunderii 
membrilor organelor de conducere ale societății. 
 

6. Închiderea procedurii 
 În condițiile în care toate bunurile aparținând societății, au fost 

valorificate, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul privind situația financiară a 
debitorului Chem Emira Agro SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, în 
care sunt descrise încasările, plățile și cheltuielile efectuate în cadrul procedurii 
și Planul de Distribuire între creditori a sumelor obținute din valorificarea 
bunurilor debitorului. 

Atât Planul de distribuire cât și Raportul privind situația financiară vor fi 
supuse aprobării în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 01.06.2013. 

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 132, alin. (2) din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenței, lichidatorul judiciar supune aprobării 
Adunării Creditorilor din data de 01.06.2013 prezentul Raport și de asemenea 
propunerea de închidere a procedurii de faliment deschisă împotriva Chem 
Emira Agro SRL și radierea societății din evidențele Registrul Comerțului. 
 

 


