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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment 

Nr.: 94 Data emiterii: 01.02.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 8245/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă;  
2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256/448.044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei: 9:00-12:00. 
3. Debitor: SC Eco Protect Audit SRL, cod de identificare fiscală:29795037; Sediul social: Timișoara, Bd. Liviu 
Rebreanu, nr. 30, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/405/2012. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv rectificat de creanțe. 
5. Lichidator judiciar provizoriu: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 
0256/220827 sau 0745.267.676;  
6. Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului: SC Eco Protect 
Audit SRL, conform Încheierii civile nr. 717 din data de 20.06.2018 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II - a 
Civilă, în dosarul nr. 8245/30/2017, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune Raport cu propunere de 
închidere a procedurii de faliment a debitoarei SC Eco Protect Audit SRL, întocmit conform art. 174 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, astfel întocmit, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator 

Raport cu propunere de închidere a procedurii de faliment a debitoarei SC Eco Protect Audit SRL, întocmit 

conform art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

Număr dosar: 8245/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; 
Temei juridic: art. 174 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Eco Protect Audit SRL 
1. Referitor la disp. art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Prin cererea înregistrată la Registratura Tribunalului Timiș, 
SC Mol Romania Petroleum Products SRL a solicitat Tribunalului Timiș deschiderea procedurii de insolvenţă instituită 
prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență în contradictoriu cu SC Eco 
Protect Audit SRL. Tribunalul Timiș a soluționat cererea de deschidere a procedurii formulată de către SC Eco Protect 
Audit SRL, prin Sentința comercială nr. 139 din data de 01.10.2015, pronunțată în dosarul nr. 139 8245/30/2017 și a 
dispus, în conformitate  cu dispozițiile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă împotriva debitorului SC Eco Protect Audit SRL cu sediul în localitatea Caransebeș mun. Timişoara, str. 
Liviu Rebreanu, nr. 30, jud. Timiş, CUI 29795037, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/405/2012. 
De asemenea, conform art. 73 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic a desemnat în calitate de administrator judiciar 
practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.. 
2. Referitor la disp. art. 99 alin. (1) și art. 100 din Legea nr. 85/2014. Ulterior desemnării în calitate de administrator 
judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, prin Sentinţa comercială nr. 139 din data de 
13.02.2018, pronunțată de Tribunalul Timiş, Secția a II - a, în dosarul nr. 8245/30/2017, s-au întreprins demersurile 
necesare în vederea respectării obligaţiilor instituite de prevederile art. 58 din Legea nr. 85/2014.  
Menţionăm că îndeplinirea acestor obligaţii ale administratorului judiciar a început de îndată ce acestuia i-a fost 
înmânată Sentinţa comercială nr. 139 din 13.02.2018, respectiv cu data de 10.04.2018. 
Astfel, în temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la 
comunicarea notificării de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva debitorului SC Eco Protect Audit SRL către 
debitor, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire AR39890150199.  
Totodată, debitorul a fost notificat cu privire la obligaţia de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile 
şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi a valorii acestora, precum şi a datelor de 
identificare a cocontractanţilor astfel cum prevede art. 84 alin. (3) din Legea 85/2014. 
De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 82 din Legea 85/2014, i s-a solicitat debitorului să pună la dispoziția  
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil: toate documentele deținute cu privire la activitatea desfășurată 
de debitor și cu privire la  averea debitorului, în vederea selectării de către subscrisa a documentelor relevante pentru 
efectuarea tuturor actelor procedurale instituite de Legea 85/2014; lista cuprinzând plățile efectuate în ultimele 6 luni 
anterioare deschiderii procedurii și transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu 
precizarea că sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 85/2014 o 
constituie ridicarea dreptului de administrare, respectiv aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea 
85/2014 de către judecătorul sindic. 
Notificarea privind deschiderea procedurii generale a fost comunicată creditorului SC Mol România Petroleum Products 
SRL identificat prin cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de către acesta, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire AR39890150189, în conformitate cu disp. art. 67  alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
85/2014. 
S-au transmis notificări privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, și către creditorii:  

Nr. 
Crt. Destinatar Adresa 

Nr. confirmare de 
primire 

1 
Autoritatea pentru Administrarea Activelor 

Statului Bucureşti, str. Căpitan Alexandru Şerbănescu, nr. 50 
AR39890150209 
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2 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiș Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiș 
AR39890150229 

3 
Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni 

Vamale Timiș Timișoara, str. Mareșal Constantin Prezan, jud. Timiș 
AR39890150219 

4 Primăria Timișoara Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș AR39890150239 

În ceea ce priveşte notificarea asociatului unic, subscrisa a solicitat Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Județului Timiș, 
prin intermediul adresei nr. 430/12.04.2018, să comunice adresa de domiciliu/reşedinţă a administratorului Albei M. I., 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire – AR39889602781. În urma acestui demers, Direcția de Evidenţă a 
Persoanelor Județului Timiș a trimis adresă prin care a solicitat documente care fac dovada temeiului legal justificat, 
astfel că, prin adresa Nr. 234561/22.05.2018 am luat la cunoștință de adresa administratorului social Albei M. I... Prin 
urmare, administratorul social Albei M. I. a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii insolvenței la acest din 
urmă domiciliu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39889875296.  
De asemenea, notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7354/11.04.2018. În vederea informării creditorilor cu privire la deschiderea 
procedurii insolvenţei asupra debitorului, anunţul de deschidere a procedurii generale de insolvenţă s-a transmis spre a 
fi publicat în ziarul de circulaţie naţională „Evenimentul zilei” din data de 12.04.2018.  
Subscrisa a solicitat Primăriei Timișoara să comunice situația bunurilor impozabile cu care figurează debitorul, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire – AR39890150239. Ca urmare a acestui demers, prin adresa Nr. 
IF2018-025749/18.04.2018, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin Serviciul Impozite și Taxe Persoane 
Juridice a comunicat ca societatea Eco Protect Audit SRL nu figurează cu bunuri impozabile conform evidenței fiscale. 
De asemenea, conform adresei nr. 40061/13.06.2018, Instituția Prefectului – Județul Timiș prin Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Timiș a comunicat că debitoarea SC Eco 
Protect Audit SRL nu figurează cu autovehicule înmatriculate în evidențele acestuia.  
3. Referitor la disp. art. 92 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 92 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raportul cu propunere de intrare în procedură de faliment a debitorului SC Eco 
Protect Audit SRL. Acest raport a fost depus la dosarul cauzei, la data de 07.05.2018 și publicat în BPI nr. 
7677/16.04.2018. Concluzia raportului a fost că debitorul SC Eco Protect Audit SRL se încadrează în criteriile 
prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă, 
respectiv: debitorul SC Eco Protect Audit SRL nu deține niciun bun în patrimoniul său; actele constitutive sau contabile 
nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; administratorul social nu poate fi gasit, solicitând aprobarea 
concluziilor acestuia şi intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Eco Protect Audit SRL în temeiul disp. art. 38 
alin. (2) lit. c) şi art. 145 din Legea nr. 85/2014. 
4. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa debitorului SC 
Eco Protect Audit SRL. Acest raport a fost trimis prin email la dosarul cauzei în data de 04.05.2018 și a fost depus prin 
Registratura Tribunalului Timiș, la data de 07.05.2018. Anunțul privind întocmirea acestuia a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de insolvență nr. 9164/08.05.2018. Concluzia raportului întocmit conform disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014, este de intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Eco Protect Audit SRL în temeiul disp. art. 38 alin. 
(2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, Raportul privind cauzele şi împrejurările 
care au dus la insolvenţa debitorului SC Eco Protect Audit SRL, indică persoană culpabilă pentru declanșarea stării de 
insolvență a debitoarei pe asociatul unic și administrator al societății Eco Protect Audit SRL, dl. Albei M. I., persoană 
ce a contribuit la cauzarea unei situații financiare nefavorabile a societății și generarea stării de insolvență. 
5. Referitor la disp. art. 110 din Legea nr. 85/2014. În urma notificărilor transmise și a publicării în ziarul Evenimentul 
zilei şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a 
debitorului SC Eco Protect Audit SRL, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă un număr de 5 declarații de creanță, 
astfel că, în temeiul prevederilor art. 105 din Legea nr. 85/2014: „Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare 
prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin 
hotărâri arbitrale executorii.", administratorul judiciar a procedat la verificarea declaraţiilor de creanţă. Urmare a 
verificării creanţelor, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelul preliminar de creanţe împotriva 
debitoarei SC Eco Protect Audit SRL, respectiv a înscris creditorii: D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Timiș, SC Mol 
România Petroleum Products SRL, SC Materom SRL, SC Dinamic 92 Distribution SRL, SC Defend Agroservice SRL, 
SC Black Sea Suppliers SRL, cu creanţe născute înainte de data deschiderii procedurii generale de insolvență în 
cuantum total de 178.142,13 lei. Tabelul preliminar al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC Eco Protect 
Audit SRL a fost publicat în BPI nr. 11000/31.05.2018. Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de 
analiză a creanţelor depuse împotriva averii debitorului SC Eco Protect Audit SRL, raport ce a fost depus la dosarul 
cauzei, precum şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11569/07.06.2018.  
6. Referitor la dispoziţiile art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014. Având în vedere Convocarea Adunării Generale a 
Creditorilor, comunicată acestora prin notificarea de deschidere a procedurii generale împotriva SC Eco Protect Audit 
SRL publicată în BPI nr. 7354/11.04.2018 și Tabelul preliminar al creanțelor întocmit împotriva averii debitoarei SC 
Eco Protect Audit SRL depus la dosarul cauzei, în temeiul dispoziţiilor art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, administratorul judiciar a convocat adunarea Generală a 
Creditorilor pentru data de 30.05.2018, ora 14.00, la sediul său din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi:  
(1). Prezentarea situației financiare a debitorului SC Eco Protect Audit SRL. 
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(2). Desemnarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Eco Protect Audit SRL.  
(3). Desemnarea președintelui Comitetului Creditorilor debitorului SC Eco Protect Audit SRL. 
(4). Confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul sindic prin 
Sentința civilă nr. 139 din 13.02.2018. 
(5). Stabilirea retribuției administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL. 
În temeiul disp. art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, ședinţa Adunării Generale a Creditorilor a fost prezidată de 
practician în insolvență ec. Popescu George asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, 
practicianul în insolvență a asigurat totodată şi secretariatul şedinţei în conformitate cu dispoziţiile menționate anterior. 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Eco Protect AudIT SRL a fost transmis punct de vedere 
scris, prin email, la data de 29.05.2018 din partea creditorului D.G.R.F.P. Timișoara prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Timiș, creditor bugetar care deține un procent de 0,54 % din valoarea totală a creanțelor împotriva 
averii debitorului SC Eco Protect Audit SRL. Administratorul judiciar a constatat că Adunarea Creditorilor Creditorilor  
nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege. 
Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, administratorul judiciar  a constatat că se află în 
imposibilitate de a adopta hotărâri. Procesul-verbal nr. 666 al Adunării Generale a Creditorilor din 30.05.2018 a fost 
depus la dosarul cauzei prin Registratura Tribunalului Timiș și publicat în BPI nr. 11210/04.06.2018.  
7. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014. Prin Încheierea civilă nr. 717 pronunțată de 
Tribunalul Timiș în data de 8245/30/2017, judecătorul-sindic a admis cererea formulată de administratorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, respectiv în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A, b) din Legea nr. 85/2014 a dispus intrarea în 
procedura de faliment a debitoarei SC Eco Protect Audit SRL, confirmând în calitate de lichidator judiciar pe 
Consultant Insolvență SPRL. 
8. Referitor la disp. art. 99 și art. 100 din Legea 85/2014. Lichidatorul judiciar, a respectat obligațiile instituite de 
prevederile art. 64, respectiv art. 99 și art. 100 din Legea nr. 85/2014 şi a efectuat următoarele notificări: 
- a comunicat debitorului SC Eco Protect Audit SRL la sediul din mun. Timişoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 30, jud. 
Timiş, notificarea privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39887010899, plicul s-a întors la expeditor, nefiind predat;  
- a comunicat asociatului unic Albei M. I., notificarea privind deschiderea procedurii de faliment, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39887010909;  
- a notificat următorii creditori cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului, prin poștă, cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Confirmare de primire 

1 
Administraţia judeţeană a finanţelor 
publice Timiş prin DGRFP Timişoara 

Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud. Timiş 
AR39887010889 

2 
SC Dinamic 92 Distribution SRL 

Piatra Neamț, Bd-ul. General Nicolae Dascalescu, nr. 12A, jud. 
Neamț 

AR39887010879 

3 SC Materom SRL Cristești, str. Viilor, nr. 800, jud. Mureș AR39887010869 

4 
SC Defend Agroservice SRL Oradea, str. Matei Corvin, nr. 28, jud. Bihor 

AR39887010859 – plic 
returnat  

5 SC Mol Romania Petroleum Products SRL Cluj Napoca, str. Onosifor Ghibu, nr1, ap 8, jud. Cluj AR39887010849 
6 SC Black Sea Suppliers SRL Constanța, Bd-ul Aurel Vlaicu, nr. 191, jud. Constanța AR39887010839 

Notificarea de deschidere a procedurii de faliment împotriva debitorului SC Eco Protect Audit SRL a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14340/19.07.2018, precum şi în cotidianul Evenimentul Zilei din data de 
20.07.2018, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 99 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a trimis către Oficiul Registrului Comerțului Timiș notificarea de deschidere a 
procedurii de faliment prin fax, în vederea efectuării mențiunilor necesare.  
9. Referitor la disp. art. 106 şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014. La data de 13.07.2018, a fost înregistrată la dosarul 
de insolvenţă Cererea de admitere a creanței formulată de SC Rompetrol Downstream SRL. Lichidatorul judiciar, a 
respectat obligațiile instituite de prevederile art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 și a procedat la verificarea Cererii de 
admitere a creanței formulate de SC Rompetrol Downstream SRL, după cum urmează:  SC Rompetrol Dowstream SRL, 
cu sediul în București, Piața Presei Libere, nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, et. 2, Sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1716/2000, având Cond Unic de Înregistrare 12751583, reprezentată 
conventional prin avocat, în calitate de creditoare a formulat Cerere de admitere a creanței, prin care a solicitat 
înscrierea în tabelul de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Eco Protect Audit SRL, cu suma de 15.964,22 
lei, din care: 10.021,48 lei – contravaloare marfă neachitată; 5.942,74 lei – penalități de întârziere calculare până la dat 
adeschideri procedurii insolvenței – 13.02.2018. 
Astfel, cum este formulat în Cererea de admitere a creanței, între creditorul SC Rompetrol Downstream SRL și 
debitorul SC Eco Protect Audit SRL, a fost încheiat la data de 25.04.2016 Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1857, 
având ca obiect – vânzarea în limita creditului comercial de carburanți produse magazine, produse cafenea Hei și 
servicii spălătorie în stațiile propria de distribuție carburanți, în schimbul achitării contravalorii acesotra conform 
clauzelor contractuale. SC Rompetrol Downstream SRL a emis factura fiscală nr. 6630686122/31.05.2016, în valoare 
de 10.047,31 lei, debit neachitat – 10.047,31 lei. 
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În vederea garantării obligațiilor contractuale, debitorul SC Eco Protect Audit SRL a emis biletul la ordin WBAN3BA 
0279148, acesta fiind refuzat la introducerea la plată în data de 05.08.2016. În vederea recuperării debitului restant, 
creditorul SC Rompetrol Downstream SRL a formulat cerea de executare silită a biletului la ordin WBAN3BA 0279148 
emis de SC Eco Protect Audit SRL, fiind constituit dosarul de executare nr. 1398/2016 al SCPEJ Matei și Asociații. În 
urma demersurilor efectuate în cadrul dosarului de executare nu a fost recuperat debitul datorat de SC Eco Protect Audit 
SRL. Conform clauzelor Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1857/25.04.2016, SC Eco Protect Audit SRL datorează 
penalități de întârziere calculate până la data deschiderii procedurii generale de insolvență – 13.02.2018, calculate 
astfel: debit restant 10.021,48 lei X 0,1% penalități de întârziere X 593 zile întârziere = 5.942,74 lei. 
În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidatorul judiciar a constatat faptul că aceasta a fost înregistrată la 
Tribunalul Timiș la data de 13.07.2018, şi s-a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei. 
În conformitate cu disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014,  lichidatorul judiciar a înscris creanța creditorului SC 
Rompetrol Dowstream SRL în cuantum de 15.964,22 lei în tabelul de creanțe întocmit împotriva debitoarei SC Eco 
Protect Audit SRL. 
Raportul de analiză a creanței depuse împotriva averii debitorului SC Eco Protect Audit SRL a fost depus la dosarul 
cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14171/17.07.2018.  
Tabelul definitiv rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC Eco Protect Audit SRL a fost depus la 
dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 14136/17.07.2018.  
10. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul social 
Albei M. I., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea efectuării inventarierii conform 
dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014. Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 
944/24.07.2018, La data de 24.07.2018, niciunul dintre reprezentații debitoarei nu s-au prezentat la efectuarea 
inventarierii și nu au fost identificate bunuri în patrimoniul SC Eco Protect Audit SRL. Conform Adresei nr. IF2018-
037622/13.06.2018, debitorul SC Eco Protect Audit SRL nu figurează în evidențele fiscale ale Direcției Fiscale a 
Municipiului Timișoara cu bunuri impozabile. 
12. Referitor la adresele comunicate de către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș – Poliția Municipiului Timișoara 
Secția 3 Poliție. Urmare primirii adresei nr. 3113/P/2017 din 10.10.2018 și a adresei 9699/P/2016 din 10.10.2018 de la 
Poliția Municipiului Timișoara, Secția 3 Poliție, lichidatorul judiciar a comunicat prin intermediul adreselor: nr. 
1406/23.10.2018; nr. 1407/23.10.2018 și nr. 1408/23.10.2018 următoarele: 
- Subscrisa nu deține informații sau înscrisuri cu privire la stivuitorul marca Cesab model M330 ce face obiectul 
contractului de închiriere nr. 744/11.05.2016. 
- Subscrisa nu deține informații sau înscrisuri cu privire la necela Compact 12 marca Haulotte ce face obiectul 
contractului de închierere nr. 1008/31.05.2016. 
- Administratorul social al debitoarei SC Eco Protect Audit dl. Albei M. I. nu a răspuns solicitărilor lichidatorului 
judiciar privind predarea bunurilor din averea debitoarei SC Eco Protect Audit SRL și a tuturor documentelor financiar-
contabile, conform disp. Legii nr. 85/2014. 
- Conform Extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1051/15.III.2016, numitul Albei M. I., este 
asociatul unic și administratorul societății Eco Protect Audit SRL. 
- Conform Adresei nr. IF2018-025749/18.04.2018 comunicată de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, societatea 
Eco Protect Audit SRL nu figurează în evidențele fiscale cu bunuri impozabile. 
- Conform Adresei nr. 40061/13.06.2018, emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Timiș, SC Eco Protect Audit SRL nu figurează cu autovehicule înmatriculate. 
13. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Eco Protect Audit SRL, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23378/07.12.2018.  
14. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) lit. a) , c) și d) din Legea nr. 85/2014. În conformitate cu dispozițiile art. 97 din 
Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţa 
debitorului SC Eco Protect Audit SRL. Prin intermediul acestui raport, s-au reținut următoarele: 
- Debitorul prin administratorul social Albei M. I. nu a procedat la predarea documentelor contabile ale societății către 
administratorul judiciar – din aceste motive nu s-a realizat analiza situaţiei economice, stabilirea cauzelor de natură 
economico-financiară care au dus la apariţia stării de insolvenţă, nefiind întocmită nici lista de inventariere a stocurilor 
cu indicarea valorii contabile masei active a debitoarei. 
- Conform extrasului din Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, contribuabilul SC Eco Protect Audit SRL este 
inactiv începând cu data de 07.07.2017, conform deciziei nr. 2084/15.05.2017. 
- Având în vedere faptul că debitorul nu a predat documentele contabile ale societății, nu s-a reușit identificarea 
existenței prevederilor art. 117 si următoarele din Legea nr. 85/2014. 
- Având în vedere faptul că ultima raportare financiară depusă de către debitor este bilanțul întocmit la data de 
31.12.2015, iar de la această raportare, până în prezent, debitorul nu a depus la organele fiscale documentele prevăzute 
de lege, există prezumția că sumă de 99.568 lei și stocurile (de carburanti motorina furnizate de creditorul Mol România 
Petroleum Products SRL conform factura 2300277493/16.05.2016) în valoare de 43.566,70 lei au fost folosite în interes 
personal de către administratorul societății Eco Protect Audit SRL, Albei M. I., fapt ce a contribuit la cauzarea unei 
situații financiare nefavorabile a societății și generarea stării de insolvență.  
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Lichidatorul judiciar a formulat și înaintat cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului social 
Albei M. I., prin care admiterea cererii sus-menționată și obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei 
de 178,142.13 lei reprezentând pasivul societăţii, respectiv obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate cu prezentul demers judiciar. Astfel, a fost constituit dosarul nr. 8245/30/2017/a1, având primul termen de 
judecată stabilit în data de 10.10.2018. La termenul de judecată din data de 10.10.2018, se amână cauza pentru 
următorul termen de judecată stabilit în data de 24.10.2018, în temeiul art. 396 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
La termenul de judecată din data de 24.10.2018, prin Sentința comercială nr. 1209/24.10.2018 pronunțată de Tribunalul 
Arad în dosarul nr. 8245/30/2017/a1, este respinsă cererea formulată de lichidatorul judiciar în calitate de reclamant în 
contradictoriu cu pârâtul Albei M. I..  
Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței comerciale nr. 1209/24.10.2018. La termenul de judecată din 
data de 30.01.2019, prin Hotărârea nr. 97/30.01.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, este respins apelul 
declarat de reclamanta Consultant Insolvență SPRL împotriva sentinței comerciale nr. 1209/24.10.2018. 
12. Referitor la cheltuielile avansate de administratorul/lichidatorul judiciar. Cheltuielile ocazionate de procedura 
generală de insolvență și procedura de faliment a debitorului SC Eco Protect Audit SRL, avansate de către 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, sunt în cuantum de 215,91 lei, astfel: 

Nr. 
crt.  

Furnizor 
Nr. serie 

document 
Data Suma Observații 

1 C.N. Poşta Română SA DIV00018803 11.04.2018 43.80 lei 
comunicare notificări deschidere 
procedura generală de insolvență  

2 C.N. Poşta Română SA DIV00019194 12.04.2018 7.30 lei 
comunicare adresa Direcție de 
Evidență a Persoanelor Timișoara 

3 SC Olimpiq Media SRL PBL 2494 12.04.2018 43.32 lei 

publicare anunț notificare 
deschidere procedură generală de 
insolvență în ziar Evenimentul zilei 

4 C.N. Poşta Română SA DIV00034970 12.07.2018 58.40 lei 
comunicare notificări deschidere 
procedura de faliment  

5 C.N. Poşta Română SA DIV00024634 14.05.2018 7.30 lei 
comunicare adresa Direcție de 
Evidență a Persoanelor Timișoara 

6 SC Olimpiq Media SRL PBL 4749 20.07.2018 24.99 lei 

publicare anunț notificare 
deschidere procedurăde faliment în 
ziar Evenimentul zilei 

7 C.N. Poşta Română SA DIV00027034 25.05.2018 6.30 lei 
comunicare notificare SC Dinamic 
92 Distribution SRL 

8 C.N. Poşta Română SA DIV00027505 30.05.2018 7.30 lei comunicare notificare Albei M. I. 

9 C.N. Poşta Română SA DIV00052549 25.10.2018 9.40 lei 

comunicare adresa Inspectoratul 

de Poliție al Județului Timiș 

10 C.N. Poşta Română SA DIV00061457 11.12.2018 7.80 lei 
comunicare apel la Tribunalul 
Timiș 

 Total cheltuieli 215.91 lei  

13. Solicitări adresate judecătorului-sindic. Având în vedere faptul că societatea debitoare nu deţine bunuri ce ar putea fi 
valorificate și nu sunt fonduri de distribuit în cadrul procedurii de faliment,  în conformitate cu prevederile art. 174 din 
Legea nr. 85/2014, solicităm Onoratului Tribunal, în mod respectuos, să dispună închiderea procedurii de faliment a 
debitoarei SC Eco Protect Audit SRL, descărcarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL de orice îndatoriri 
sau responsabilităţi cu privire la procedură, respectiv plata onorariului lichidatorului Consultant Insolvenţă SPRL în 
cuantum de 4.000 lei + TVA, dispus prin Sentința civilă nr. 139 din data de 13.02.2018 pronunțată de Tribunalul Timiș 
în dosarul nr. 8245/30/2017 și a sumelor avansate pentru plata cheltuielilor de procedură de 215,91 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G. 
 
 


