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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment 

Nr.: 1655 Data emiterii: 07.12.2018 
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: 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 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 depune Raport de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru 
debitorul SC Eco Protect Audit SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator 

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment,  

pentru debitorul SC Eco Protect Audit SRL 

Număr dosar: 8245/30/2017; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; 
Temei juridic: art. 59 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. 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. 18758/08.10.2018.  
2. 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. 234561/22.05.2018 emisă de Direcția de Evidență a Persoanelor Serviciul Evidența Persoanelor, 
Albei M. I. figurează în Registrul Național de Evidență a Persoaleor cu domiciliul în mun., str., nr. , bl., sc., ap.. 
- 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. 
3. 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 
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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.  
Lichidatorul judiciar a formulat și înaintat cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului social 
Albei M. I., prin care a solicitat admiterea cererii sus-menționate 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, având nevoie de timp 
pentru a delibera, în baza art. 396 alin. (1) CPC, se amână pronunțarea pentru data de 24.10.2018. La termenul de 
judecată din data de 24.10.2018, prin Sentința comercială nr. 1209/24.10.2018, este respinsă cererea formulată de 
lichidatorul judiciar în contradictoriu cu pârâtul Albei M. I., respectiv este respinsă cererea reclamantului privind 
obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.   
Lichidatorul judiciar va formula apel împotriva Sentinței comerciale nr. 1209 pronunțată Tribunalul Timiș în data de 
24.10.2018.  
4. 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 208,11 lei. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G. 
 
 


