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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 695 Data emiterii: 01.03.2021 
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: Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Albertani 
Trust SRL din data de 08.03.2021, ora 10:00, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului SC Albertani Trust SRL din data de 08.03.2021, ora 10:00 

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 nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: SC Albertani Trust SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.03.2021, ora 10:00 este: 
(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Albertani Trust SRL, conform ofertelor anexate. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării bunurilor mobile aflate în proprietatea 
debitorului SC Albertani Trust SRL, conform ofertelor anexate. 
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.  
Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, 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).  
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditolir numirea expertului evaluator şi stabilirea remuneraţiei acestuia în vederea 
evaluării potrivit disp. art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 a activelor reprezentând bunuri mobile aflate în 
proprietatea debitorului SC Albertani Trust SRL. 
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Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro sau prin Fax la nr. 0256/220827. 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă stăm la dispoziţie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


