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Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvență 

Nr.: 5619 Data emiterii: 22.12.2021 
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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate 
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în 
procedura generală de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Proton Ecotech SRL, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar și 

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura generală de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Proton Ecotech SRL 

Număr dosar 8147/118/2020; Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Aniela Adriana Staicu 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Proton Ecotech SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în procedura 
generală de insolvență privind debitorul Proton Ecotech SRL nr. 4873/22.11.2021, întocmit pentru termenul lunar din 
data de 22.11.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19952/23.11.2021 (extras BPI nr. 
19952/23.11.2021 depus la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-de-activitate-termen-lunar-22.11.2021-1.pdf.  
2. Referitor la identificarea bunurilor și evidențelor contabile ale debitorului 
Conform informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, administratorul societății debitoare 
Proton Ecotech SRL este dl. Dumitru L. M., data numirii: 19.04.2012, cu puteri depline. 
Administratorul judiciar a comunicat Somația nr. 4173/15.10.2021 către administratorul dl. Dumitru L. M., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39865158570, prin care a solicitat: „Vă 
solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului 
Proton Ecotech SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. De asemenea, vă 
solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și registrele contabile 
obligatorii ale debitorului Proton Ecotech SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor 
existente în averea debitorului Proton Ecotech SRL și a documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi 
susceptibil de atragerea răspunderii civile și penale. Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. 
Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Proton Ecotech SRL, aveți 
obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu operațiunile respective și 
documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de drept, iar în temeiul art. 84 
alin. (2) din legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel produs să fie suportat de 
către administratorul special”.  
Până la data întocmirii prezentului raport, administratorul societății debitoare Proton Ecotech SRL dl. Dumitru L. M. nu 
a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, respectiv nu a comunicat documentele financiar-contabile ale 
societății, actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 și bunurile existente în averea debitorului. 
Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, data înregistrării ultimei declarații – 27.04.2018. 
Menționăm faptul că, debitorul Proton Ecotech SRL prin administratorul statutar dl. Dumitru L. M. nu a depus la 
organul fiscal situațiile financiare anuale aferente perioadei 2015-2020. 
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Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, debitorul figurează cu mențiunea - suspendare 
activitate din data 02 Mai 2018. 
Conform Registrului contribuabililor inactivi sau reactivați, societatea Proton Ecotech SRL este inactivă începând cu 
data de 08.01.2016, conform Deciziei nr. 38764/08.10.2015. (conform informațiilor furnizate la link-ul: 
https://www.anaf.ro/inactivi/rezultatNull.jsp)  
Conform Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA a societății 
Proton Ecotech SRL a fost anulată în data de 01.11.2014, anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din 
oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare. (conform informațiilor furnizate la link-ul: https://www.anaf.ro/RegistruTVA/searchVAT)  
Conform Adresei nr. R-T44971/14.06.2021 emisă de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, debitorul Proton 
Ecotech SRL figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri impozabile: 
- autotevehicul marca Mercedes Benz Kompressor, capacitate cilindrică 1998 cm³, serie motor 12001388, serie 
caroserie WDB2030451A006408; 
- autovehicul marca Opel Vectra, capacitate cilindrică 1796 cm³, serie motor 14152370, serie caroserie 
WOLOOOOB7M5398834. 
Conform Adresei nr. 35411/18.06.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța, debitorul Proton Ecotech SRL 
figurează cu bunul - autovehicul marca Opel Vectra, capacitate cilindrică 1796 cm³, serie motor 14152370, serie 
caroserie WOLOOOOB7M5398834, culoare alb, an fabricație 1991, cu nr. de înmatriculare CT 83 SEA, începând cu 
data de 28.12.2012. 
Menționăm faptul că, administratorul statutar Dumitru L. M. nu a prezentat bunurile existente în averea debitorului în 
vederea inventarierii acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. 
Conform Adresei nr. 35411/18.06.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța, autoturismele marca Audi A6, serie 
motor: 076409, serie șasiu: WAUZZZ4F36N178090, FF 028/27.02.2014 și marca Mercedes Benz Kompressor, serie 
motor: 12001388, serie șasiu: WDB2030451A006408, CVC/21.09.2012, nu au figurat și nu figurează în prezent 
înmatriculate pe societatea Proton Ecotech SRL. 
Administratorul judiciar a comunicat Cererea nr. 5590/20.12.2021 către Inspectoratul De Poliție Al Județului Constanța, 
Serviciul De Investigații Criminale, prin care a solicitat identificarea și imobilizarea bunurilor mobile aflate în 
proprietatea Proton Ecotech SRL: 
- autoturism marca Opel Vectra, serie caroserie WOLOOOOB7M5398834, capacitate cilindrică 1796 cm³, serie motor 
14152370; 
- autoturism marca Mercedes Benz Kompressor, serie caroserie WDB2030451A006408, capacitate cilindrică 1998 cm³, 
serie motor 12001388, 
respectiv comunicarea acestui fapt către administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, existând prezumția că 
acestea au fost sustrase de către administratorul Dumitru L. M. în interesul personal, fiind prejudiciați creditorii 
societății debitoare Proton Ecotech SRL.  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat Adresa nr. 5608/21.12.2021 către Serviciul Public De Impozite Și 
Taxe Constanța, prin care a solicitat copii ale documentelor din care rezultă/a rezultat dreptul de proprietate asupra 
bunurilor cu care debitorul figurează în evidențele fiscale.  
3. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale 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. 
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Proton Ecotech SRL din data de 25.11.2021, ora 10:00 a fost 
publicat în BPI nr. 19646/18.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-debitorului-Proton-
Ecotech-SRL-in-data-de-25.11.2021-si-02.12.2021-ora-10.00.pdf. 
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Raportul întocmit în condiţiile art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Proton Ecotech SRL, nr. 
4406/29.10.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 18432/01.11.2021 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-intocmit-in-
temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-Proton-Ecotech-SRL.pdf. 
Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Proton Ecotech SRL, în 
temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 
4795/16.11.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 19629/18.11.2021 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Raport-intocmit-in-
temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-Proton-Ecotech-SRL.pdf. 
În conformitate cu disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul nr. 4820/16.11.2021 privind depunerea 
Raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Proton Ecotech SRL, nr. 
4795/16.11.2021, cu indicarea datei ședinței Adunării Generale a Creditorilor, a fost publicat în BPI nr. 
19662/18.11.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/11/Anunt-privind-raportul-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-
Proton-Ecotech-SRL.pdf. 
Conform Procesului-verbal nr. 4966/25.11.2021, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Proton Ecotech SRL din 
data de 25.11.2021, ora 10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 99,42% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Proton Ecotech SRL nr. 53/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12788/23.07.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Proton 
Ecotech SRL, nr. 4406/29.10.2021. 
2. Cu o majoritate de 99,42% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Proton Ecotech SRL nr. 53/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12788/23.07.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de Raportul 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. Cu o majoritate de 99,42% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Proton Ecotech SRL nr. 53/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12788/23.07.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a luat act de/a aprobat concluziile 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. Cu o majoritate de 99,42% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Proton Ecotech SRL nr. 53/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12788/23.07.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor a aprobat propunerea 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. Cu o majoritate de 99,42% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Proton Ecotech SRL nr. 53/23.07.2021 publicat în BPI nr. 12788/23.07.2021 (respectiv un 
procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a 
Creditorilor consideră oportună formularea 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. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 29.07.2021, ora 12:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor 
ale căror creanţe însumate reprezintă 99,42% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de 
creanţe întocmit împotriva averii debitorului Proton Ecotech SRL nr. 53/23.07.2021 publicat în BPI nr. 
12788/23.07.2021, președintele de ședință a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
02.12.2021, la ora 10:00, cu aceeași ordine de zi. 
Procesul-verbal nr. 4966/25.11.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Proton Ecotech SRL din data de 
25.11.2021, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20214/26.11.2021 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/11/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-25.11.2021-ora-11.00.pdf. 
4. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 8,20 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 C. N. Poșta Română S.A. DIV00009454 22.10.2021 8.20 lei comunicare somație către fostul administrator statutar  

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
8,20 lei 

 
5. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
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Conform Încheierii 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, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu 
lunar de 290 lei, exclusiv TVA, şi un onorariu de succes de 1% din sumele obținute prin vânzarea de bunuri și 
recuperarea de creanțe, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 23.09.2021-23.12.2021 este în valoare 
totală de 1.035,30 lei -  neachitat, calculat astfel: 290 lei (exclusiv TVA) * 3 luni. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună 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, respectiv acordarea unui nou termen în vederea îndeplinirii atribuțiilor administratorului judiciar 
prevăzute de disp. art. 58 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 
 


