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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 2566 Data emiterii: 19.08.2020 
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. 
3.1. 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. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 lunar 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 5 (cinci) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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. 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. 2182/20.07.2020, pentru termenul lunar din data de 21.07.2020 a fost depus la dosarul cauzei, 
pubicat în BPI nr. 12033/22.07.2020 şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/07/Raport-de-activitate-SC-Albertani-Trust-SRL-termen-lunar-21.07.2020.pdf. 
2. Referitor la identificarea bunurilor din averea debitorului. Lichidatorul judiciar a comunicat prin poștă cu confirmare 
de primire cu conținut declarat nr. VA39996728155 Somația nr. 1404/14.05.2020 către asociatul unic și administratorul 
social Albert-Ani Gh. la adresa de domiciliu al acestuia, prin care subscrisa a solicitat predarea către lichidatorul 
judiciar, în cel mai scurt timp posibil a arhivei contabile a debitorului SC Albertani Trust SRL, respectiv predarea 
bunurilor și a disponibilităților bănești aflate în averea debitoarei, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 
151 din Legea nr. 85/2014. Sancțiunea nerespectării obligațiilor imperative instituite de către art. 82 alin. (1) din Legea 
85/2014 o constituie aplicarea amenzii prevăzute de art. 60 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 de către judecătorul-sindic.  
Este important de precizat că, în cazul nepredării documentelor contabile, a bunurilor și disponibilităților bănești 
existente în averea debitorului SC Albertani Trust SRL către lichidatorul judiciar, dl. Albert-Ani Gh. este susceptibil de 
atragerea răspunderii civile și penale. 
Prin adresa formulată de către administratorul social Albertani Trust SRL cu privire la somația trimisă de către 
subscrisa, dl Albert Ani Gh. a solicitat „vă rog să precizați dacă aveți nevoie din cadrul arhivei societății de anumite 
documente sau vă trimit întreaga arhivă contabilă.”  
Urmare adresei primite, lichidatorul judiciar a revenit la socilitarea anterior formulată prin intermediul somației nr. 
1404/14.05.2020 și a trimis prin poștă cu confirmare de primire cu conținut nr. VA39996752629 declarat Somația nr. 
1858/23.06.2020 către administratorul social Albert-Ani Gh., prin care a comunicat următoarele: 
• Prin Sentința civilă nr. 1467/SIND din data de 21.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 4122/62/2019 de Tribunalul 
Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenței împotriva debitorului SC Albertani Trust SRL. 
• În baza art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus dizolvarea societății debitoare Albertani Trust SRL. 
• În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, prin Sentința civilă nr. 
1467/SIND din data de 21.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 4122/62/2019, s-a dispus ridicarea dreptului de 
administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a 
dispune de acestea. 
• Potrivit art. 64 din Legea nr. 85/2014: „Principalele atribuţii ale lichidatorului judiciar, în cadrul prezentei legi, sunt: 
[…] b) conducerea activităţii debitorului; […] d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea masurilor 
corespunzătoare pentru conservarea lor;  […] i) vânzarea bunurilor din averea debitorului, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi; […] l) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic.” 
• 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. 
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• Astfel, de la data deschiderii procedurii de faliment, lichidatorul judiciar este reprezentantul legal al societăţii 
Albertani Trust SRL, acesta conducând activitatea.  
• Conform disp. art. 151 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, 
birourile, corespondența comercială, arhiva, dispozitivele de stocare și prelucrare a informației, contractele, mărfurile și 
orice alte bunuri mobile aparținând averii debitorului.” 
• Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la data de 31.12.2018, debitorul SC Albertan 
Trust SRL deține următoarele active: 

Denumire indicatori 31.12.2018 
Total active imobilizate 47.559 lei 
Total active circulante, din care: 67.070 lei 
- stocuri 5.505 lei 
- creanţe 59.836 lei 
- casa şi conturi la bănci 1.729 lei 
Total Activ 114.629 lei 

• Prin urmare, subscrisa a solicitat administratorului Albert-Ani Gh. să predea lichidatorului judiciar, de urgență, toate 
bunurile aflate în averea debitorului Albertani Trust SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din 
legea nr. 85/2014, respectiv: active imobilizate în valoare de 47.559 lei; stocuri în valoare de 5.505 lei; creanţe în 
valoare de 59.836 lei; disponibilități bănești în sumă de 1.729 lei. 
• Cu privire la arhiva contabilă a debitorului Albertani Trust SRL, administratorul Albert-Ani Gh. are obligația de a 
preda toata arhiva contabilă a debitorului Albertani Trust SRL: întreaga evidenţă contabilă şi toate registrele contabile, 
lichidatorului judiciar.  
Conform convorbirii telefonice din data de 20.07.2020, administratorul Albert-Ani Gh. a comunicat subscrisei adresa de 
e-mail al contabilei societății debitoare pentru solicitarea actelor contabile. 
Astfel, subscrisa a solicitat prin mail-ul transmis către adresa comunicată - predarea următoarelor acte contabile: 
Balanțele de verificare pentru perioada ianuarie 2017- decembrie 2017; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2017; Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; Balanțele de verificare pentru perioada ianuarie 
2018- decembrie 2018; Lista activelor deținute de către debitor: imobilizări, stocuri, etc.; Balanțele de verificare 
aferente perioadei ianuarie 2019 – prezent; Registrul-jurnal pentru perioada ianuarie 2019-prezent; Situațiile financiare 
anuale încheiate la data de 31.12.2019; Fișa contului 4111 și fișa contului 461 aferentă perioadei ianuarie 2017- prezent; 
Fișa contului 4551 aferentă perioadei ianuarie 2017 - prezent.  
Menționăm faptul că, până la data prezentului raport de activitate au fost comunicate prin e-mail către lichidatorul 
judiciar următoarele acte contabile: Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 (inclusiv recipisă, 
semnate); Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2017 (semnată); Declarație în conformitate cu prevederile art. 
30 din Legea contabilității nr. 82/1991 încheiată la data de 31.12.2017(semnată); Raportul administratorului la bilanțul 
din data de 31.12.2017 (semnat); Proces-verbal al Adunării Generale a Acționarilor Albertani Trust SRL din data de 
16.05.2018; Nota 6 Principii, politici și metode contabile aferentă Situațiile financiare anuale încheiate la data de 
31.12.2017 (semnată); Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 (fără recipisă, semnate); Proces-
verbal al Adunării Generale a Acționarilor Albertani Trust SRL din data de 29.05.2019; Declarație în conformitate cu 
prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 încheiată la data de 31.12.2018(semnată); Raportul 
administratorului la bilanțul din data de 31.12.2018 (semnat); Balanțele de verificare pentru perioada ianuarie 2017-
decembrie 2017 (nesemnate); Balanțele de verificare pentru perioada ianuarie 2018-decembrie 2018 (nesemnate); 
Balanțele de verificare pentru perioada ianuarie 2020-mai 2020 (nesemnate); Registrul-Jurnal aferent perioadei 
01.01.2019-31.12.2019 (nesemnat); Registrul-Jurnal aferent perioadei 01.01.2020-31.05.2020 (nesemnat).  
Lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail și prin fax, adresa nr. 1416/15.05.2020 prin care a solicitat Primăriei 
Comunei Augustin, să comunice subscrisei dacă societatea Albertani Trust SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în 
evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Augustin cu bunuri impozabile.  
Având în vedere faptul că Primăria Comunei Augustin nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa a 
retransmis adresa nr. 1416/15.05.2020 către Primăria Comunei Augustin prin e-mail. Lichidatorul judiciar a comunicat 
adresa nr. 2163/17.07.2020 și adresa nr. 2412/07.08.2020 prin e-mail și prin poștă către Primăria Comunei Augustin 
prin care a revenit la solicitările anterior formulate.  
De asemenea, având în vedere faptul că debitorul a avut sediul social în Brașov, str. Harmanului nr. 215, cam. 8, jud. 
Brașov, subscrisa a transmis prin e-mail și prin fax, adresa nr. 1417/15.05.2020 prin care a solicitat Primăriei 
Municipiului Brașov, să comunice subscrisei dacă societatea Albertani Trust SRL figurează/a figurat în ultimii 2 ani în 
evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Brașov cu bunuri impozabile. Conform adresei nr. 310486/18.05.2020 
comunicată de Direcția Fiscalăa Consiliului Local al Municipiului Brașov, debitorul Albertani Trust SRL nu 
înregistrează debite la bugetul local, nu a figurat în ultimii 2 ani și nu figurează în prezent în evidențele fiscale cu bunuri 
mobile și/sau imobile supuse impozitării.  
Subscrisa a transmis prin e-mail și fax adresa nr. 1419/15.05.2020 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Brașov, prin care a solicitat, în cazul în care debitoarea figurează în evidețele OCPI Brașov cu bunuri imobile, 
comunicarea copiilor documentelor din care rezultă dreptul de propietate asupra bunurilor respective, precum și 
extrasele de carte de funciară. Având în vedere faptul că Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov nu a 
răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar, subscrisa a retransmis adresa nr. 1419/15.05.2020 către Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Brașov prin e-mail și fax. Conform Adresei nr. 78572/2020 emisă în data de 29.06.2020 de 
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către O.C.P.I. Brașov, debitorul Albertani Trust SRL nu figurează/nu a figurat în ultimii doi ani cu bunuri imobile 
înscrise în evidențele O.C.P.I. Brașov.  
De asemenea, lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail adresa nr. 1418/15.05.2020 către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Brașov, prin care 
a solicitat să comunice dacă debitoarea figurează în evidențele SPC-Regim Permise de Conducere și Înmatriculări cu 
autoturisme-autovehicule. Conform adresei nr. 51.640/15.05.2020 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere și Înmatriculări a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului județului Brașov, debitorul Albertani Trust 
SRL nu figurează cu vehicule înmatriculate/radiate pe numele său și nici nu are calitatea de utilizator.  
Conform adresei nr. 2080/20.05.2020 comunicată de către BRD Groupe Societe Generale, debitorul SC Albertani Trust 
SRL este titular la BRD Groupe Societe Generale al următoarelor conturi bancare: Cont curent: 
RO60BRDE080SV31245340800 – valută RON- cont activ; Cont curent: RO91BRDE080SV31245690800 – valută 
EUR – cont dormant; Cont curent: RO87BRDE080SV31245770800 – valută USD – cont dormant; Cont curent: 
RO41BRDE080SV51187950800 – valută RON – cont dormant. Conturile anterior menționate înregistrează solt 0 și nu 
s-au înregistrat operațiuni în ultimele 12 luni. Pentru perioada 12.10.2017 – 20.05.2020, SC Albertani Trust SRL 
înregistrează următoarele sume restante: Comision administrare cont – 842,40 RON; Comision administrare internet 
banking – 1.395,00 RON; Comision înscriere CIP BLO – 25,50 RON.  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza extraselor de cont comunicate de banca BRD Groupe Societe Generale 
identificând următoarele operațiuni: 

Data Operațiuni efectuate prin contul RO60BRDE080SV31245340800 Sumă retrasă 
13.01.2017 Plată dividende către Albert-Ani Gh.          40,300.00 lei  
19.07.2017 Plată către Seda Invest SRL        224,000.00 lei  
09.10.2017 Restituire împrumut către Albert-Ani Gh.         237,000.00 lei  

Din analiza actelor contabile comunicate de către Albert-Ani Gh. prin e-mail și prin poștă, respectiv: Situațiile 
financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 (inclusiv recipisă, semnate); Balanța de verificare aferentă lunii 
decembrie 2017 (semnată); Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 
încheiată la data de 31.12.2017(semnată); Raportul administratorului la bilanțul din data de 31.12.2017 (semnat); 
Proces-verbal al Adunării Generale a Acționarilor Albertani Trust SRL din data de 16.05.2018; Nota 6 Principii, politici 
și metode contabile aferentă Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 (semnată); Situațiile financiare 
anuale încheiate la data de 31.12.2018 (fără recipisă, semnate); Proces-verbal al Adunării Generale a Acționarilor 
Albertani Trust SRL din data de 29.05.2019; Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității 
nr. 82/1991 încheiată la data de 31.12.2018 (semnată); Raportul administratorului la bilanțul din data de 31.12.2018 
(semnat); Balanțele de verificare pentru perioada ianuarie 2017-decembrie 2017 (nesemnate); Balanțele de verificare 
pentru perioada ianuarie 2018-decembrie 2018 (nesemnate); Balanțele de verificare pentru perioada ianuarie 2020-mai 
2020 (nesemnate); Registrul-Jurnal aferent perioadei 01.01.2019-31.12.2019 (nesemnat); Registrul-Jurnal aferent 
perioadei 01.01.2020-31.05.2020 (nesemnat), 
lichidatorul judiciar a identificat următoarele: 
• Conform balanței de verificare aferentă lunii mai 2020 și a Fișei contului terți – 4111, la data de 30.06.2020, societatea 
Albertani Trust SRL înregistrează creanță față de societatea Seda-Invest SRL în valoare de 59.836,23 lei, conform 
facturii fiscale nr. 10-23/28.12.2018 reprezentând servicii de închiriere spațiu Giurgiu. 
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat prin poștă cu confirmare de primire cu conținut declarat și prin e-mail către 
debitorul Seda-Invest SRL somația nr. 2613/19.08.2020 prin care a solicitat achitarea debitului restant în termen de 5 
zile de primirea somației.  
• Conform Fișei contului terți – 4111 aferentă perioadei 01.01.2017-30.06.2020, societatea Albertani Trust SRL a 
încasat de la clientul Seda-Invest SRL următoarele creanțe: 

Data 
Sold inițial 4111.00002 Seda-

Invest SRL 
Încasare creanță 

Sold final 4111.00002 Seda-
Invest SRL 

01.01.2017 467,424.49 lei -   lei 467,424.49 lei 
12.01.2017 467,424.49 lei 40,000.00 lei 427,424.49 lei 
16.01.2017 427,424.49 lei 3,000.00 lei 424,424.49 lei 
03.02.2017 424,424.49 lei 37,000.00 lei 387,424.49 lei 
10.03.2017 387,424.49 lei 20,700.00 lei 366,724.49 lei 
02.05.2017 366,724.49 lei 799.00 lei 365,925.49 lei 
19.05.2017 365,925.49 lei 1,634.00 lei 364,291.49 lei 
19.05.2017 364,291.49 lei 22,000.00 lei 342,291.49 lei 
08.06.2017 342,291.49 lei 1,000.00 lei 341,291.49 lei 
09.06.2017 341,291.49 lei 10,000.00 lei 331,291.49 lei 
20.06.2017 331,291.49 lei 1,190.00 lei 330,101.49 lei 
23.06.2017 330,101.49 lei 1,500.00 lei 328,601.49 lei 
30.06.2017 328,601.49 lei 20,800.00 lei 307,801.49 lei 
12.07.2017 307,801.49 lei 1,000.00 lei 306,801.49 lei 
12.07.2017 306,801.49 lei -           1,000.00 lei 307,801.49 lei 
12.07.2017 307,801.49 lei 650.00 lei 307,151.49 lei 
08.08.2017 307,151.49 lei 1,200.00 lei 305,951.49 lei 
21.09.2017 305,951.49 lei 54,000.00 lei 251,951.49 lei 
09.10.2017 251,951.49 lei 251,701.77 lei 249.72 lei 
20.10.2017 249.74 lei 249.74 lei -   lei 
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• Conform Fișei contului 4551Acționari/asociați – conturi curente aferentă perioadei 01.01.2017-30.06.2020, debitorul 
prin administratorul Albert-Ani Gh. A efectuat următoarele restituiri de creditări: 

Perioada 

Sold inițial cont 4551 - 
Creditare acordată societății de 
asociatul unic Albert-Ani Gh. 

Restituire de creditare 
efectuate de Albert-

Ani Gh. 
Creditare acordată 

în cursul lunii 

Sold final cont 4551 - Creditare 
acordată societății, rămasă de restituit 

asociatului unic Albert-Ani Gh. 
03.01.2017 282,136.30 lei 0.00 lei 215.00 lei 282,351.30 lei 
01.02.2017 282,351.30 lei 0.00 lei 1,050.00 lei 283,401.30 lei 
03.04.2017 283,401.30 lei 0.00 lei 705.00 lei 284,106.30 lei 
02.06.2017 284,106.30 lei 0.00 lei 1,100.00 lei 285,206.30 lei 
03.07.2017 285,206.30 lei 0.00 lei 1,075.00 lei 286,281.30 lei 
01.08.2017 286,281.30 lei 0.00 lei 5,050.00 lei 291,331.30 lei 
25.09.2017 291,331.30 lei 0.00 lei 5,600.00 lei 296,931.30 lei 
09.10.2017 296,931.30 lei 237,000.00 lei 0.00 lei 59,931.30 lei 
16.10.2017 59,931.30 lei 0.00 lei 7,680.00 lei 67,611.30 lei 
19.10.2017 67,611.30 lei 0.00 lei 7,725.00 lei 75,336.30 lei 
01.11.2017 75,336.30 lei 0.00 lei 2,700.00 lei 78,036.30 lei 
17.11.2017 78,036.30 lei 0.00 lei 4,580.00 lei 82,616.30 lei 
27.11.2017 82,616.30 lei 0.00 lei 3,000.00 lei 85,616.30 lei 
04.12.2017 85,616.30 lei 0.00 lei 2,850.00 lei 88,466.30 lei 
20.12.2017 88,466.30 lei 0.00 lei 2,550.00 lei 91,016.30 lei 
31.12.2017 91,016.30 lei 37.00 lei 0.00 lei 90,979.30 lei 
16.01.2018 90,979.30 lei 0.00 lei 3,500.00 lei 94,479.30 lei 
01.02.2018 94,479.30 lei 0.00 lei 3,720.00 lei 98,199.30 lei 
01.02.2018 98,199.30 lei 1,361.00 lei 0.00 lei 96,838.30 lei 
08.02.2018 96,838.30 lei 0.00 lei 6,385.00 lei 103,223.30 lei 
12.03.2018 103,223.30 lei 0.00 lei 6,400.00 lei 109,623.30 lei 
02.04.2018 109,623.30 lei 0.00 lei 5,950.00 lei 115,573.30 lei 
16.05.2018 115,573.30 lei 0.00 lei 2,100.00 lei 117,673.30 lei 
14.06.2018 117,673.30 lei 0.00 lei 4,000.00 lei 121,673.30 lei 
13.07.2018 121,673.30 lei 0.00 lei 5,000.00 lei 126,673.30 lei 
25.07.2018 126,673.30 lei 0.00 lei 600.00 lei 127,273.30 lei 
01.08.2018 127,273.30 lei 0.00 lei 6,213.24 lei 133,486.54 lei 
29.08.2018 133,486.54 lei 0.00 lei 4,000.00 lei 137,486.54 lei 
30.08.2018 137,486.54 lei 0.00 lei 1,800.00 lei 139,286.54 lei 
17.10.2018 139,286.54 lei 0.00 lei 2,700.00 lei 141,986.54 lei 
01.12.2018 141,986.54 lei 0.00 lei 400.00 lei 142,386.54 lei 
10.12.2018 142,386.54 lei 0.00 lei 3,000.00 lei 145,386.54 lei 
12.12.2018 145,386.54 lei 0.00 lei 4,000.00 lei 149,386.54 lei 
18.02.2019 149,386.54 lei 0.00 lei 1,000.00 lei 150,386.54 lei 
01.03.2019 150,386.54 lei 0.00 lei 5,000.00 lei 155,386.54 lei 
01.04.2019 155,386.54 lei 0.00 lei 1,000.00 lei 156,386.54 lei 
24.07.2019 156,386.54 lei 0.00 lei 300.00 lei 156,686.54 lei 
26.08.2019 156,686.54 lei 0.00 lei 2,000.00 lei 158,686.54 lei 
24.10.2019 158,686.54 lei 0.00 lei 1,000.00 lei 159,686.54 lei 

  238,398.00 lei 115,948.24 lei  

  

Total sume restituite 
către Albert-Ani Gh. 

în perioada 
01.01.2017-
30.06.2020 

Total creditări 
acordate de către 
Albert-Ani Gh. în 

perioada 
01.01.2017-
30.06.2020  

• Conform balanței de verificare încheiată la data de 31.05.2020, debitorul Albertani Trust SRL înregistrează 
următoarele active: Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție – 15.000,00 lei; Creanțe imobilizate – 
32.559,12 lei; Avansuri plătite furnizorilor – 5.505,23 lei; Creanțe – 59.836,23 lei; Numerar în casiere - 692,27 lei. 
Astfel, lichidatorul judiciar a comunicat prin poștă cu confirmare de primire cu conținut declarat somația nr. 
2615/19.08.2020 către administratorul Albert-Ani Gh. prin care a solicitat următoarele: 
1. Vă solicităm să comunicați de urgență lichidatorului judiciar toate contractele încheiate cu privire la acordarea de 
creditări de către dumneavoastră în calitate de asociat societății Albertani Trust SRL, respectiv toate dovezile privind 
încasarea creditorilor de către societate (dispoziții de încasare către casierie, extrase de cont, ordine de plată, registre de 
casă), dovezi privind restituirea creditărilor (dispoziții de plată către casierie, extrase de cont, ordine de plată, registre de 
casă). 
2. Vă solicităm să comunicați de urgență lichidatorului judiciar toate documentele financiar-contabile cu privire la 
relația economică dintre Albertani Trust SRL și Seda-Invest SRL: contractul/contracte și actele adiționale cu privire la 
închiere spațiu Giurgiu, alte contracte încheiate cu Seda-Invest SRL, toate facturile emise către clientul Seda-Invest 
SRL; toate dovezile privind încasarea creanțelor de la Seda-Invest SRL (extrase de cont, dispoziții de înacasare către 
casiere, registre de casă), precum și toate documentele justificative ale cu privire la serviciile prestate/bunurile livrate 
către Seda-Invest SRL (procese-verbale, avize de însoțire a mărfurilor, etc.). Vă solicităm să comunicați lichidatorului 
judiciar toate documentele justificative privind soldul inițial al creanței către Seda-Invest SRL în sumă de 467.424,49 
lei înregistrat în evidența contabilă. 
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3. Vă solicităm să predați de urgență lichidatorului judiciar factura fiscală din data de 28.12.2018 în valoare de 
59.836,23 lei emisă către clientul Seda-Invest SRL (factura fiscală în original, semnată și ștampilată atât de către 
societatea Albertani Trust SRL cât și de către clientul Seda-Invest SRL. 
4. Vă solicităm să predați de urgență lichidatorului judiciar toate documentele cu privire la creanțele garantate în 
valoare de 32.559,12 lei (înregistrate la data de 31.05.2020 în evidența contabilă a debitorului). 
5. Vă solicităm să predați de urgență lichidatorului judiciar toate documentele (în original, semnate și ștampilate) cu 
privire la avansurile plătite către furnizori în sumă de 5.505,23 lei (înregistrate la data de 31.05.2020 în evidența 
contabilă a debitorului). 
6. Vă solicităm să procedați la virarea de urgență a sumei de 692,27 lei reprezentând numerarul din casieria societății 
Albertani Trust SRL (înregistrat în evidența contabilă la data de 31.05.2020) în contul unic de insolvență al debitorului 
Albertani Trust SRL deschis la Banca Transilvania cod IBAN RO37BTRLRONCRT0564056901. 
4. 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 
49,06 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 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
49.06 lei 

 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
identificării bunurilor din averea debitorului, recuperării creanțelor 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.  


