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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 593 Data emiterii: 19.02.2021 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4122/62/2019; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Simona Liliana Enache. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brașov. 
3. Debitor: SC Albertani Trust SRL, cod de identificare fiscală: 31177798; Sediul social: Sat Augustin, Comuna 
Augustin, str. Victor Petrescu, nr. 58, cam. 4. Jud. Brașov; Număr de ordine în registrul comerţului J08/159/2013. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Albertani Trust SRL, 
conform Încheierii de ședință din data de 20.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 4122/62/2019 de către Tribunalul 
Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
comunică: Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 
insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Albertani Trust SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de 

insolvență conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul SC Albertani Trust SRL 

Număr dosar 4122/62/2019; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
Judecător-sindic: Simona Liliana Enache 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Albertani Trust SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul administrativ de control din data de 12.11.2020, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de 
activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Albertani Trust SRL nr. 3828/05.11.2020, pentru 
termenul de judecată din data de 12.11.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 18879/09.11.2020 şi afișat 
pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Raport-de-
activitate-SC-Albertani-Trust-SRL-termen-administrativ-de-control-12.11.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Albertani Trust SRL nr. 4330/21.12.2020, pentru 
termenul lunar din data de 21.12.2020 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 21717/21.12.2020 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-
activitate-SC-Albertani-Trust-SRL-termen-lunar-21.12.2020.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura simplificată de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Albertani Trust SRL nr. 206/20.01.2021, pentru 
termenul lunar din data de 21.01.2021 a fost depus la dosarul cauzei, pubicat în BPI nr. 1144/21.01.2021 şi afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/12/Raport-de-
activitate-SC-Albertani-Trust-SRL-termen-lunar-21.01.2021.pdf. 
2. Referitor la identificarea și evaluarea bunurilor mobile din averea debitorului 
Conform balanței de verificare încheiată la data de 31.05.2020, debitorul Albertani Trust SRL înregistrează bunuri 
mobile - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție în valoare de 15.000,00 lei. 
Subscrisa a revenit la solicitările anterior formulate și a comunicat prin e-mail somația nr. 209/21.01.2021 către 
administratorul Albert-Ani Gh. prin care a solicitat predarea de urgență a bunurilor. mobile - Mobilier, aparatură 
birotică, echipamente de protecție în valoare de 15.000,00 lei.  
Conform balanței de verificare încheiată la data de 31.05.2020, debitorul Albertani Trust SRL înregistrează bunuri 
mobile - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție în valoare de 15.000,00 lei. 
Subscrisa a revenit la solicitările anterior formulate și a comunicat prin e-mail somația nr. 209/21.01.2021 către 
administratorul Albert-Ani Gh. prin care a solicitat predarea de urgență a bunurilor. mobile - Mobilier, aparatură 
birotică, echipamente de protecție în valoare de 15.000,00 lei. 
În data de 25.01.2021, administratorul societății debitoare dl. Albert-Ani Gh. a procedat la predarea către lichidatorul 
judiciar a bunurilor mobile din averea debitorului: Stâlpi mari rafturi - 28 buc; Stâlpi mici rafturi - 28 buc; Racle mari 
rafturi - 4 buc; Racle mari rafturi 2 ml - 2 buc; Racle mici rafturi 1,30ml - 2buc, conform Procesului-verbal de predare-
primire nr. 290/25.01.2021. Bunurile mobile au fost amplasate la un depozit al lichidatorului judiciar în vederea 
asigurării pazei și conservării lor. 
În vederea evaluării bunurilor mobile din patrimoniul debitorului SC Albertani Trust SRL, lichidatorul judiciar a 
notificat şi a solicitat oferte de servii din partea evaluatorilor autorizaţi pentru ca aceste oferte să fie supuse aprobării 
Adunării Generale a Creditorilor. 
Anunţul privind organizarea selecției de oferte în vederea angajării unui expert evaluator membru ANEVAR, în vederea 
evaluării bunurilor și expunerii pe piață, a fost publicat în ziarul de largă circulație Național din data de 09.02.2021. 
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Astfel, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului judiciar următoarele oferte de evaluare, anexate la acest 
raport: 
• Oferta formulată de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O., cu privire la evaluarea bunurilor mobile 
(stâlpi rafturi, racle rafturi etc.) aflate în averea debitorului Albertani Trust SRL, termen de finalizare de 7 zile de la data 
efectuării inspecției și primirea tuturor documentelor necesare misiunii de evaluare, pentru onorariul de 550,00 lei (nu 
se adaugă TVA), plătit integral la recepția serviciilor de evaluare fără obiecțiuni.  
• Oferta formulată de PFA Gherman O. F. prin expertul evaluator membru ANEVAR Gherman O. V., cu privire la 
evaluarea bunurilor mobile (stâlpi rafturi, racle rafturi etc.) din averea debitorului Albertani Trust SRL, pentru onorariul 
de 750,00 lei (nu se adaugă TVA). Termenul de întocmire a raportului de evaluare este de 20 zile lucrătoare de la data 
punerii la dispoziția evaluatorului a tuturor documentelor și informațiilor necesare pentru întocmirea raportului de 
evaluare (acte de proprietate) și inspectarea tuturor bunurilor de către evaluator.  
• Oferta formulată de Westside Appraisal SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Stoia I. L., cu privire la 
evaluarea bunurilor mobile din averea debitorului Albertani Trust SRL, pentru onorariul de 700,00 lei (inclusiv TVA).  
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Albertani Trust SRL în data 
de 26.02.2021, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Albertani Trust SRL, conform ofertelor anexate”. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Albertani Trust SRL din data de 26.02.2021, ora 09:00, a 
fost trimis spre publicare în BPI și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/02/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Albertani-Trust-SRL-din-data-de-
26.02.2021.pdf. 
Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Albertani Trust SRL 
din data de 26.02.2021, ora 09:00, nr. 591/19.02.2021, a fost depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-
activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-din-data-de-26.02.2021-ora-09.00.pdf. 
3. Referitor la dosarul nr. 696/62/2018  
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată citația emisă în dosarul nr. 696/62/2018 pentru termenul de judecată din data 
de 22.09.2020.  
Reclamantul Albertani Trust SRL prin admnistratorul Albert-Ani Gh., reprezentată convențional de SCPA Țocu, 
Simion și Asociații, a formulat acțiune în anulare a Deciziei nr. 104/27.10.2017, de soluționare a plângerii prealabile, 
emisă de Administrația Fondului pentru Mediu – Direcția Juridică – Serviciul Insolvță Soluționare Plângeri Prealabile, a 
Deciziei de impunere nr. 147/21.08.2017 și a Raportului de Inspecție fiscală nr. 147/21.08.2017, emise de Administrația 
Fondului Pentru Mediu, fiind constituit dosarul nr. 696/62/2018, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ și Fiscal 
Astfel, lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 696/62/2018 următoarele înscrisuri: 
- Sentința civilă nr. 1467/SIND din data de 21.11.2019 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4122/62/2019; 
- Încheierea de ședință publică din data de 20.02.2020 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4122/62/2019, prin care a fost desemnat în calitate de lichidator 
judiciar definitiv al societății debitoare Albertani Trust SRL – Consultant Insolvență SPRL. 
În conformitate cu dispozițiile judecătorului pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 22.09.2020 „pentru a se 
cita reclamanta prin lichidator judiciar cu menţiunea de a preciza dacă îşi însuşeşte acţiunea formulată precum şi 
mandatul acordat apărătorului ales”, lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 696/62/2018 adresa nr. 3764/30.10.2020 
prin care a comunicat următoarele aspecte: 
- Reclamantul Albertani Trust SRL prin admnistratorul Albert-Ani Gh., reprezentată convențional de SCPA Țocu, 
Simion și Asociații, a formulat acțiune în anulare a Deciziei nr. 104/27.10.2017, de soluționare a plângerii prealabile, 
emisă de Administrația Fondului pentru Mediu – Direcția Juridică – Serviciul Insolvță Soluționare Plângeri Prealabile, a 
Deciziei de impunere nr. 147/21.08.2017 și a Raportului de Inspecție fiscală nr. 147/21.08.2017, emise de Administrația 
Fondului Pentru Mediu, acțiune ce constituie obiectul dosarului nr. 696/62/2018, aflat pe rolul Tribunalului Brașov, 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal. 
- Prin Sentința civilă nr. 1467 din data de 21.11.2019 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 4122/62/2019, în temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, s-a 
dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei SC Albertani Trust SRL, cu sediul în 
Augustin, str. Victor Petrescu, nr. 58, camera 4, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/159/2013, 
CUI 31177798, respectiv a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvență Cențu 
SPRL.  
- În conformitate cu disp. art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, creditorul Administrația Fondului Pentru Mediu a 
depus la dosarul nr. 4122/62/2019, Cererea de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Albertani Trust SRL cu o creanță în valoare de 58.658,00 lei, reprezentând 
contribuții, dobânzi și penalități datorate de către debitorul Albertani Trust SRL, din care creanța de 43.476 lei stabilită 
prin Decizia de impunere nr. 147/21.08.2017 privind obligații fiscale suplimentare de plată la Fondul pentru Mediu 
stabilite de inspecția fiscală.  
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- Având în vedere disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar provizoriu al debitorului Albertani 
Trust SRL – Cențu SPRL a înscris în Tabelul definitiv de creanțe întomcit împotriva averii debitorului Albertani Trust 
SRL creanța creditorului Administrația Fondului Pentru Mediu în valoare de 58.658,00 lei, din care suma de 43.476 lei 
stabilită prin Decizia de impunere nr. 147/21.08.2017, a cărei anulare a fost solicitată prin acțiunea ce constituie 
obiectului prezentului dosar nr. 696/62/2018.  
- Astfel, conform Tabelului definitiv al obligațiilor debitorului SC Albertani Trust SRL Brașov depus de către 
lichidatorul judiciar provizoriu Cențu SPRL la dosarul nr. 4122/62/2019 în data de 19.02.2020, creditorul Administrația 
Fondului Pentru Mediu este înscris cu o creanță în valoare de 58.658,00 lei cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 
pct. 5 din Legea nr. 85/2014.  
- Având în vedere depunerea de către lichidatorul judiciar Cențu SPRL a Tabelului definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC Albertani Trust SRL Brașov la dosarul nr. 4122/62/2019 în data de 19.02.2020, în 
temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 acesta a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
7778/21.05.2020.  
- Până la data întocmirii prezentei adrese, împotriva creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Albertani Trust SRL de către lichidatorul judiciar provizoriu Cențu SPRL, nu au fost 
formulate contestații în conformitate cu disp. art. 113 din Legea nr. 85/2014 de către nicio parte interesată. 
- În ipoteza formulării unei contestații cu privire la înscrierea creanței creditorului Administrația Fondului Pentru Mediu 
în tabelul definitiv de creanțe, aceasta ar fi respinsă fiind tardiv formulată, având în vedere disp. art. 113 alin. (2) din 
Legea nr. 85/2014: „(2) Contestația se depune în termen de 15 zile de la data la care partea a cunoscut sau ar fi trebuit să 
cunoască situația ce determină promovarea contestației.” 
- Prin Încheierea de ședință din data de 20.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 4122/62/2019 de către Tribunalul Brașov, 
Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, judecătorul-sindic a luat act de desemnarea în calitate de 
lichidator judiciar al societății debitoare Albertani Trust SRL - practicianul în insolvență SPRL Consultant Insolvență 
SPRL.  
- Conform disp. art. 54 din Legea nr. 85/2014: „Mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării 
dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special. Încetarea mandatului impune obligația 
predării gestiunii.” 
- Având în vedere faptul că, acțiunea în anulare ce constituie obiectul dosarului nr. 696/62/2018 a fost formulată de 
administratorul societății dl. Albert-Ani Gh, iar mandatul de reprezentant convențional a SCPA Țocu, Simion și 
Asociații nu a fost aprobat de către Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Albertani Trust SRL în conformitate 
cu disp. art. 61 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  
Astfel, prezenta acțiune în anulare poate fi susținută în continuare doar de către administratorul special al societății 
Albertani Trust SRL. În acest sens, asociatul unic al societății Albertani Trust poate, în conformitate cu disp. art. 53 din 
Legea nr. 85/2014, să procedeze la desemnarea unui administrator special care să reprezinte interesele acestuia în 
dosarul nr. 696/62/2018, în condițiile în care onorariul reprezentantului convențional SCPA Țocu, Simion și Asociații 
va fi suportat din averea personală a asociatului unic al societății Albertani Trust SRL. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 19.01.2021, în vederea comunicării înscrisurilor depuse la dosar.  
La termenul de judecată din data de 19.01.2021, s-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din data de 02.03.2021, 
faţă de lipsa raportului de expertiză şi pentru ca reclamanta, prin lichidator judiciar să precizeze, în mod expres, dacă îşi 
însuşeşte mandatul acordat societăţii de avocatură precum şi cererea de chemare în judecată. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei nr. 696/62/2018 adresa nr. 212/21.01.2021, prin care, având în vedere 
faptul că nu a fost identificat la dosarul nr. 4122/62/2019 sau la dosarul nr. 696/62/2018, un proces-verbal al Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului Albertani Trust SRL cu privire la aprobarea angajării societății de avocatură SCPA 
Țocu, Simion și Asociații, subscrisa Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al reclamantei SC 
Albertani Trust SRL - în faliment, in bankruptcy, en failite, a comunicat că nu susține acțiunea în anulare ce constituie 
obiectul dosarului nr. 696/62/2018, respectiv nu își însușește mandatul acordat SCPA Țocu, Simion și Asociații 
4. Referitor la recuperarea cauțiunilor consemnate de Albertani Trust SRL 
• Dosar nr.  492/64/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov: 
Prin Încheierea de ședință din data de 11.01.2017 pronunțată de Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 492/64/2017, s-a 
dispus: „Stabileşte în sarcina reclamantei o cauţiune în cuantum de 15.078,72 lei din suma contestată, şi, Pune în vedere 
reclamantei prin reprezentanţi convenţionali să facă dovada consemnării cauţiunii în Registrul de valori a instanţei până 
la termenul acordat pentru data de 25.10.2017”. 
Reclamantul Albertani Trust SRL a depus la dosarul cauzei în data de 24.10.2017 dovada achitării cauțiunii în sumă de 
15.078,72 lei. 
Conform disp. art. 1.064 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă: „(1) Cauțiunea depusă se va restitui, la cerere, 
după soluționarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauțiunea, respectiv după încetarea 
efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus. 
Prin Decizia civilă nr. 158/2017 din data de 26.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 
492/64/2017, s-a dispus: Admite cererea formulată de reclamanta S.C. Albertani Trust S.R.L. în contradictoriu cu pârâta 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia de Supraveghere şi Control Vamal 
şi în consecinţă: Dispune suspendarea executării deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. 22982/1/21.08.2017, emisă de pârâtă, până la pronunţarea instanţei de fond. Cu recurs în 
5 zile de la comunicare ce se va depune la Curtea de Apel Braşov. 
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Prin Decizia nr. 62/10.01.2019 emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul nr.8-NCPC, a fost respins 
recursul formulat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva Sentinţei nr. 158 din 26 octombrie 2017 
pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. 
Lichidatorul judiciar a depus cerere de restituire/eliberare a cauțiunii consemnate conform Recipisei de consemnare nr. 
1043123/1 din data de 19.10.2017 – cauțiune în cuantum de 15.078,72 lei, depusă în dosarul nr. 492/64/2017, aflat pe 
rolul Curții de Apel Brașov. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 403/64/2020, având primul termen de judecată stabilit în 
data de 07.10.2020. 
La termenul de judecată din data de 07.10.2020, instanţa din oficiu a invocat suplimentarea probatoriului în sensul 
emiterii unei adrese către reclamanta SC Albertani Trust SRL cu solicitarea de a face dovada încetării măsurii de 
suspendare pentru care s-a depus cauţiunea solicitată la restituire. 
Astfel, lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 403/64/2020, dovada înscrierii în Tabelului definitiv de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului Albertani Trust SRL nr. 1457/20.05.2020 publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 7778/21.05.2020 a creanței în valoare 1.578.720 lei datorată în baza Deciziei pentru regularizarea 
situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 22982/21.08.2017, a cărei suspendare a 
executării a fost solicitată prin cererea ce a constituit obiectul dosarului nr. 492/64/2017. 
Prin Încheierea de ședință din data de 04.11.2020 pronunțată în dosarul nr. 403/64/2020 de Curtea de Apel Brașov, 
Secția Contencios Administrativ și Fiscal, a fost admisă cererea formulată de reclamanta Albertani Trust SRL, respectiv 
s-a dispus restituirea către reclamanta SC Albertani Trust SRL a cauțiunii în cuantum de 15.078,72 lei, consemnată în 
dosarul nr. 492/64/2017 al Curții de Apel Brașov, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, înregistrată în registrul de 
valori al instanței sub nr. 41/RV/24.10.2017. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 492/64/2017 al Curții de Apel Brașov, Secția Contencios Administrativ și 
Fiscal, Cererea nr. 563/16.02.2021 prin care a solicitat aprobarea eliberării Recipisei de consemnare nr. 1043123/1 din 
data de 19.10.2017 – cauțiune în cuantum de 15.078,72 lei, depusă în dosarul nr. 492/64/2017, aflat pe rolul Curții de 
Apel Brașov. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 403/64/2020 al Curții de Apel Brașov, Secția Contencios 
Administrativ și Fiscal, cererea prin care a solicitat comunicarea Încheierii de ședință din data de 04.11.2020 pronunțată 
în dosarul nr. 403/64/2020 de Curtea de Apel Brașov, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, cu mențiunea 
„definitivă și irevocabilă”, în vederea eliberării recipisei de consemnare a cauțiunii. 
• Dosarul nr.  724/64/2016 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov: 
Reclamantul Albertani Trust SRL a depus la dosarul cauzei în data de 19.12.2016 dovada achitării cauțiunii în sumă de 
14.806,60 lei. 
Conform disp. art. 1.064 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă: „(1) Cauțiunea depusă se va restitui, la cerere, 
după soluționarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauțiunea, respectiv după încetarea 
efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus. 
Prin Decizia nr. 3878/13.11.2018 emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul nr. 1-NCPC, în dosarul nr. 
724/64/2016, a fost admis recursul declarat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva Sentinţei nr. 2 din 5 
ianuarie 2017 a Curţii de Apel Braşov – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Casează sentinţa atacată şi, 
rejudecând, respinge cererea de suspendare ca nefondată. 
Lichidatorul judiciar a depus cerere de restituire/eliberare a cauțiunii consemnate conform Recipisei de consemnare nr. 
1024021/1 din data de 16.12.2016 – cauțiune în cuantum de 14.806,60 lei, depusă în dosarul nr. 724/64/2016, aflat pe 
rolul Curții de Apel Brașov. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 402/64/2020, având primul termen de judecată stabilit în 
data de 01.10.2020.  
La termenul de judecată din data de 01.10.2020, prin Încheierea de ședință din data de 01.10.2020 pronunțată în dosarul 
nr. 402/64/2020 de Curtea de Apel Brașov, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, a fost admisă cererea formulată 
de reclamanta Albertani Trust SRL, respectiv s-a dispus restituirea către reclamanta SC Albertani Trust SRL a cauțiunii 
în cuantum de 14.806,60 lei, consemnată la CEC Bank Sucursala Brașov, conform recipisei seria TA nr. 3841204 din 
data de 16.12.2016. 
Astfel, lichidatorul judiciar a depus cererea nr. 562/16.02.2021 la dosarul nr. 724/64/2016, prin care a solicitat 
aprobarea eliberării Recipisei seria TA nr. 3841204 din data de 16.12.2016 de consemnare a cauțiunii în valoare de 
14.806,60 lei la CEC Bank Sucursala Brașov, depusă în dosarul nr. 724/64/2016, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 402/64/2020 al Curții de Apel Brașov, Secția Contencios 
Administrativ și Fiscal, cererea prin care a solicitat comunicarea Încheierii de ședință din data de 01.10.2020 pronunțată 
în dosarul nr. 402/64/2020 de Curtea de Apel Brașov, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, cu mențiunea 
„definitivă și irevocabilă”, în vederea eliberării recipisei de consemnare a cauțiunii. 
• Dosar nr.  5293/62/2017 aflat pe rolul Tribunalului Brașov: 
Prin intermediul Încheierii de ședință din data de 19.09.2017, pronunţată de către Tribunalul Brașov în dosarul nr. 
5293/62/2017, judecătorul-sindic a dispus: 
„Reclamantul: 1. să achite taxă judiciară în cuantum de 20 lei, aferentă soluţionării cererii, în baza art. 27 din OUG 
nr.80/2013, sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată. Totodată, se va aduce la cunoştinţa reclamantului faptul că: - 
are dreptul de a solicita reexaminarea cuantumului taxei judiciare de timbru puse în sarcină, în 3 zile de la comunicarea 
prezentei rezoluţii. - are dreptul de a formula, în condiţiile OUG nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie 
civilă, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării, 
potrivit art. 33 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013. 2. să achite cauţiune în cuantum de 2673,8 lei, aferentă cererii de 
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suspendare a executării deciziei de impunere contestată. Cauţiunea se va depune în numerar, la Trezoreria Statului, la 
CEC Bank SA sau la orice altă instituţie de credit care efectuează astfel de operaţiuni, pe numele său, la dispoziţia 
instanţei. […]” 
Reclamantul Albertani Trust SRL a depus la dosarul cauzei în data de 28.09.2017 dovada achitării cauțiunii în sumă de 
2.673,80 lei. 
Conform disp. art. 1.064 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă: „(1) Cauțiunea depusă se va restitui, la cerere, 
după soluționarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauțiunea, respectiv după încetarea 
efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus.” 
Menționăm faptul că, prin Decizia civilă nr. 1422/2017 din data de 06.12.2017 emisă de Curtea de Apel Brașov, Secția 
Contencios administrativ și fiscal, a fost respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul Albertani Trust SRL 
Braşov Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Braşov împotriva sentinţei civile nr. 1620/CA/04.10.2017 
pronunţată de Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, pe care o menţine. 
Lichidatorul judiciar a depus cerere de restituire/eliberare a cauțiunii în cuantum de 2.673,80 lei, depusă în dosarul nr. 
5293/62/2017, aflat pe rolul Tribunalului Brașov. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 5293/62/2017/a1, primul termen de 
judecată fiind stabilit în data de 28.10.2020.  
Prin Sentința civilă nr. 784/CA din data de 28.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 5293/62/2017/a1 de Tribunalul Brașov, 
Secția Contencios Administrativ și Fiscal, a fost admisă cererea formulată de reclamanta Albertani Trust SRL, respectiv 
s-a dispus restituirea cauţiunii în cuantum de 2673,80 lei consemnată de petentă în dosarul nr. 5293/62/2017 al 
Tribunalului Braşov, conform Recipisei CEC nr. 1041257/1 din 27.09.2017 şi consemnată în Registrul de valori al 
Tribunalului Braşov sub nr. 458/28.09.2017. 
Astfel, lichidatorul judiciar a depus cererea nr. 564/16.02.2021 la dosarul nr. 5293/62/2017, aflat pe rolul Tribunalului 
Brașov, prin care a solicitat aprobarea eliberării Recipisei de consemnare a cauțiunii CEC nr. 1041257/1 din 
27.09.2017, în valoare de 2.673,80 lei, consemnată de reclamantă în dosarul nr. 5293/62/2017 al Tribunalului Brașov, 
înregistrată în Registrul de valori al Tribunalului Brașov sub nr. 458/28.09.2017. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a depus la dosarul nr. 5293/62/2017 al Tribunalului Braşov, Secția Contencios 
Administrativ și Fiscal, cererea prin care a solicitat comunicarea Sentinței civile nr. 784/CA din data de 28.10.2020 
pronunțată în dosarul nr. 5293/62/2017/a1 de Tribunalul Brașov, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, cu 
mențiunea „definitivă și irevocabilă”, în vederea eliberării recipisei de consemnare a cauțiunii. 
5. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 98,38 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
832152 15.05.2020 20.00 lei solicitare informații despre debitor 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00004538 20.05.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 1404/14.05.2020 către asociatul unic 

și administratorul Albert-Ani Gh. 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00004537 20.05.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 1421/15.05.2020 către asociatul unic 

și administratorul Albert Ani S. 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00005714 23.06.2020 7.32 lei comunicare somație către Albert-Ani Gh. 
5 C.N. Poșta Română SA DIV00007432 11.08.2020 7.10 lei comunicare adresă către Primăria Comunei Augustin 

6 C.N. Poșta Română SA 
CNPRCOMaaa/

4032467 
21.08.2020 12.00 lei 

comunicare somații către Seda-Invest SRL și către Albert-
Ani Gh. 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00008205 04.09.2020 7.32 lei comunicare somație către Albert-Ani Gh. 

8 C.N. Poșta Română SA MAN00003411 18.02.2021 10.00 lei 

taxă judiciară de timbru în vederea comunicării Sentinței 
civile nr. 784/CA din data de 28.10.2020 pronunțată în 

dosarul nr. 5293/62/2017/a1 de Tribunalul Brașov, Secția 
Contencios Administrativ și Fiscal, cu mențiunea „definitivă 

și irevocabilă” 

9 C.N. Poșta Română SA MAN00003410 18.02.2021 10.00 lei 

taxă judiciară de timbru în vederea comunicării Încheierii de 
ședință din data de 01.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 

402/64/2020 de Curtea de Apel Brașov, Secția Contencios 
Administrativ și Fiscal, cu mențiunea „definitivă și 

irevocabilă” 

10 C.N. Poșta Română SA MAN00003412 18.02.2021 10.00 lei 

taxă judiciară de timbru în vederea comunicării Încheierii de 
ședință din data de 04.11.2020 pronunțată în dosarul nr. 

403/64/2020 de Curtea de Apel Brașov, Secția Contencios 
Administrativ și Fiscal, cu mențiunea „definitivă și 

irevocabilă” 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
98.38 lei 

 
De asemenea, din contul unic de insolvență al debitorului a fost achitată factura fiscală nr. PBL 23374/09.02.2021 emisă 
de Olimpiq Media SRL în valoare de 31,25 lei pentru publicarea în ziarul Național din data de 09.02.2021 a anunțului 
de selecție a ofertelor pentru angajarea unui expert evaluator. 
6. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Conform Procesului-verbal nr. 260/25.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Albertani Trust SRL 
publicat în BPI nr. 4019/27.02.2020, Adunarea Generală a Creditorilor nu a confirmat lichidatorul judiciar provizoriu 
Cențu SPRL și a decis numirea practicianului în insolvență Consultant Insolvență SPRL cu sediul în Drobeta Turnu 
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Severin cu un onorariu de 298 lei fără TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele obținute din valorificarea 
bunurilor exclusiv TVA. 
Astfel, prin Încheierea de ședință din data de 20.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 4122/62/2019 de către Tribunalul 
Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, judecătorul-sindic a luat act de desemnarea în 
calitate de lichidator judiciar practicianul în insolvență SPRL Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cu sediul procesual în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, prin reprezentant legal asociat coordonator Popescu G.. 
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 20.02.2020 – 20.02.2021 este în valoare de 4.255,44 lei (calculat astfel: 
298 lei * TVA 19% * 12 luni), achitat în integralitate. 
7. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
evaluării și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar 
prevăzute la art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


