
Anunț privind raportul întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  
Nr.: 4820 Din data de 16.11.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 8147/118/2020; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă; Judecător-sindic: 
Aniela Adriana Staicu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Constanța, str. Traian, nr. 31, jud. Constanța. 
3.1. Debitor: Proton Ecotech SRL, cod de identificare fiscală: 30098319; Sediul social: Municipiul Constanța, str. 
Dumbrava Roșie, nr. 16, camera nr. 5, jud. Constanța; Număr de ordine în registrul comerţului J13/853/2012. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Proton Ecotech SRL nr. 
53/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12788/23.07.2021. 
5. Administrator 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Proton Ecotech SRL, 
conform Sentinței civile nr. 996/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 8147/118/2020, în temeiul art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunță: Raportul asupra cauzelor și 
împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Proton Ecotech SRL, nr. 4795/16.11.2021, întocmit 
conform disp. art. 97 alin. (1)-(3) din Legea nr. 85/2014, a fost depus la grefa Tribunalului Constanța, Secția a II-a 
Civilă, fiind înregistrat la dosarul cauzei nr. 8147/118/2020 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă, 
respectiv o copie de pe raport a fost depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. 
Informații suplimentare: 
- Consultarea Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Proton Ecotech 
SRL, nr. 4795/16.11.2021, întocmit conform disp. art. 97 alin. (1)-(3) din Legea nr. 85/2014, se poate face la arhiva 
Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă, la dosarul cauzei nr. 8147/118/2020, la sediul administratorului judiciar din 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, pe cheltuiala solicitantului sau pe site-ul administratorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro la secțiunea Dosare – Proton Ecotech SRL. 
- Administratorul judiciar a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Proton Ecotech SRL în data de 
25.11.2021, ora 10:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Aprobarea Raportului întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Proton Ecotech 
SRL, nr. 4406/29.10.2021. 
(2). Prezentarea Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului 
Proton Ecotech SRL nr. 4795/16.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
(3). Aprobarea concluziilor Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Proton Ecotech SRL nr. 4795/16.11.2021, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
(4). Aprobarea propunerii administratorului judiciar privind intrarea în faliment prin procedura simplificată a 
debitorului Proton Ecotech SRL în temeiul disp. art. 38 alin. (2) lit. c) şi art. 145 alin. (1) lit. A pct. b) din Legea nr. 
85/2014. 
(5). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar al debitorului Proton Ecotech SRL dl. Dumitru L. M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 
85/2014”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 25.11.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 02.12.2021, la ora 10:00, la sediul procesual al 
administratorului, cu aceeași ordine de zi.  
- Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


