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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 34 Din data de 03.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 206/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș; Judecător-sindic: Ciprian Tița. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Pitești, B-dul I. C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș. 
3.1. Debitor: Eurovia Logistic AG SRL-D, cod de identificare fiscală: 36429241; Sediul social: Municipiul Pitești, str. 
B-dul Libertății, nr. 1, bl. P3bis, sc. D, ap. 12, județul Argeș; Număr de ordine în registrul comerţului J03/1419/2016. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Eurovia Logistic AG SRL-
D, numit prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 16.11.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat 
Argeș, în dosarul nr. 206/1259/2021, 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 în procedura generală de 
insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D, în anexă, în 
număr de 5 (cinci) file. 

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

procedura generală de insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D 

Număr dosar 206/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș 
Judecător-sindic: Ciprian Tița 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Eurovia Logistic AG SRL-D 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 5150/03.12.2021, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 03.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
20671/07.12.2021 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-03.12.2021.pdf. 
2. Referitor la dosarul nr. 206/1259/2021/a1 
Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș a formulat contestație împotriva Raportului asupra 
cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolventa a debitorului SC Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 
02/13.09.2021, publicat in BPI nr. 17667/20.10.2021 prin care a solicitat Onoratei Instanțe sa dispună obligarea 
lichidatorului judiciar C.I.I. Gorgoi S. de a completa raportul cauzal asa cum prevăd dispozițiile art. 64 lit. a), d) si i) din 
Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 206/1259/2021/a1 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
stabilit în data de 18.01.2022. 
Menționăm faptul că, la data de 20.09.2021 DGRFP Ploiesti-AJFP Argeș a formulat cerere de admitere a creanței prin 
care a solicitat înscrierea la masa credala a societății debitoare cu o creanța in cuantum de 262.171 lei, din care creanța 
care beneficiază de o cauza de preferința in cuantum de 197.495 lei. 
Creanța care beneficiază de o cauza de preferința in cuantum de 197.495 lei rezulta din procesul verbal de sechestru 
pentru bunuri mobile nr.269/237744/02.12.2019 la valoarea de evaluare a bunului (autoturism AUDI Q5/AG-15-DAN 
de 74.500 lei, exclusiv TVA) si a procesului verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 139900/01.07.2021 la 
valoarea de evaluare a bunului (autoutilitara Renault Master/b-989-dtd) de 122.995 lei exclusiv TVA.inscrise in 
AEGRM. 
În Raportul asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolventa a debitoarei, fostul administrator 
judiciar C.I.I. Gorgoi S. retine ,,Societatea debitoare SC Eurovia Logistic AG SRL-D nu deține bunuri patrimoniale.” 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL va proceda la întocmirea suplimentului la raport prevăzut de art. 97 din Legea nr. 
85/2014, ulterior primirii tuturor situațiilor privind patrimoniul societății de la autoritățile relevante. 
Menționăm faptul că, conform Procesului-verbal de inventariere nr. 5358/10.12.2021, administratorul judiciar a fost în 
imposibilitate de a identifica bunuri în averea debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D, având în vedere faptul că, 
administratorul statutar dna Eftime O. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, 
respectiv nu a prezentat bunurile din averea debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D.  
3. Referitor la preluarea actelor de procedură de la fostul administrator judiciar 
Administratorul judiciar a solicitat prin Adresa nr. 5080/29.11.2021 (transmisă prin e-mail, cât și prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860165814) către fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Gorgoi 
S. comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor documentelor privind debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D  – în 
insolvență: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
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• Dovezile privind comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență conform art. 99 și art. 
100 din Legea nr. 85/2014; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• 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 plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Eurovia Logistic AG SRL-
D, din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Gorgoi S. nu a 
predat gestiunea debitorului administratorului judiciar confirmat, respectiv nu a comunicat actele de procedură 
solicitate. 
4. Referitor la identificarea bunurilor și evidențelor contabile ale debitorului 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Eftime O. Notificarea 
nr. 5079/29.11.2021, transmisă la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. 
AR39860189962, prin care a solicitat următoarele: „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. […] Astfel, prin prezenta vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul 
Eurovia Logistic AG SRL-D prin administratorul special fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, este nulă de drept. Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului 
Eurovia Logistic AG SRL-D, 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. Vă solicităm să prezentați administratorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D, în vederea inventarierii 
acestora conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Eurovia 
Logistic AG SRL-D prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 10.12.2021, la ora 
13:00. De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și 
registrele contabile obligatorii ale debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul dna Eftime O. nu a comunicat administratorului 
judiciar documentele financiar-contabile ale debitorului, respectiv nu a prezentat bunurile din averea debitorului în 
vederea inventarierii acestora. 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 5095/30.11.2021 către Primăria Municipiului Pitești, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Eurovia Logistic AG SRL-D figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Municipiului Pitești cu bunuri impozabile. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 5094/30.11.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Argeș, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Eurovia Logistic AG SRL-D figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim 
Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, instituțiile anterior menționate nu au comunicat un răspuns la 
solicitările administratorului judiciar. 
- Conform Adresei nr. 7298/09.09.2021 emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș (la cererea 
judecătorului-sindic) pe numele  Eurovia Logistic AG SRL-D nu sunt deschise cărți funciare, pentru înscrieri active, 
pentru a fi notată deschiderea procedurii de insolvență. 
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- în vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, lichidatorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 5078/29.11.2021 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
Eurovia Logistic AG SRL-D figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv 
comunicarea datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Eurovia Logistic AG SRL-D de 
la data deschiderii contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, 
respectiv persoanele care dețin dreptul de semnătură.  
Conform răspunsurilor comunicate de către bănci până la data întocmirii prezentului raport de activitate, debitorul 
Eurovia Logistic AG SRL-D nu deține conturi bancare la următoarele bănci: Alpha Bank Romania; Banca Românească; 
Banca Comercială Română SA; BRD Groupe Societe Generale SA; Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Romania; 
First Bank România; Garanti Bank SA; Vista Bank (România) SA; First Bank România SA; Idea Bank SA; UniCredit 
Bank SA; Intesa Sanpaolo Romania SA; Patria Bank SA; Porshe Financie Group Romania. 
Debitorul deține cont bancar deschis la ING Bank SA – cod IBAN RO03INGB0000999909509379, având sold 0,00 lei. 
5. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 03.08.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în 
dosarul nr. 206/1259/2021, judecătorul-sindic a stabilit: - termenul de întocmire a tabelului definitiv de creanţe şi 
soluţionare a contestaţiilor – 04.11.2021.”. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL nu a identificat la dosarul cauzei, respectiv nu a identificat ca fiind 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență Tabelul definitiv de creanțe al debitorului întocmit de către fostul 
administrator judiciar provizoriu. 
În temeiul disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, subscrisa a întocmit Tabelul definitiv de creanţe întocmit 
împotriva averii debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 5096/30.11.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, 
publicat în BPI nr. 20526/06.12.2021 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Eurovia-Logistic-
AG-SRL-D.pdf.  
6. Referitor la dosarul nr. 206/1259/2021/a3 
Creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș a formulat contestație împotriva Tabelului definitiv de 
creanţe întocmit împotriva averii debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 5096/30.11.2021, prin care a solicitat 
refacerea tabelului definitiv fără mențiunea „creanță înscrisă provizoriu”. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 206/1259/2021/a3 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 01.02.2022. 
Menționăm faptul că, administratorul judiciar a înscris creanța creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș în valoare de 197,495.00 lei, cu cu rangul de 
preferință prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014, înscrisă provizoriu conform art. 103 din Legea nr. 
85/2014 până la identificarea și efectuarea evaluărilor bunurilor care fac obiectul cauzei de preferință, conform 
Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 269/237744/02.12.2019 și a Procesului-verbal de sechestru 
pentru bunuri mobile nr. 139900/01.07.2021, creanța având dreptul de vot aferent, respectiv reprezentând 63,872% din 
totalul masei credale. 
7. Referitor la dosarul nr. 206/1259/2021/a2 
Fostul administrator judiciar provizoriu Cabinet Individual de Insolvență Gorgoi S. a formulat apel împotriva Încheierii 
de ședință a Camerei de consiliu din data de 16.11.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
206/1259/2021. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 206/1259/2021/a2 aflat pe rolul Curții de Apel Pitești, Secţia a II – a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, până la data întocmirii prezentului raport de activitate, nefiind stabilit primul termen 
de judecată. 
Subscrisa a formulat întâmpinare față de Apelul formulat de către fostul administratorul judiciar provizoriu Cabinet 
Individual de Insolvență Gorgoi S. împotriva Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 16.11.2021 
pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 206/1259/2021, prin intermediul căreia, solicităm respectuos 
Onoratei instanţe să dispună: 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării apelului formulat de către Cabinet Individual de 
Insolvență Gorgoi S., solicitând anularea apelului ca netimbrat; 
- Pe fond: solicităm respectuos  
• Respingerea apelului formulat de către Cabinet Individual de Insolvență Gorgoi S. ca fiind neîntemeiat,  
• Menținerea în integralitate a Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 16.11.2021 pronunțată de 
Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 206/1259/2021. 
8. Referitor la disp. art. 99 alin. (1) și (3) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
La dosarul cauzei nu au fost identificate dovezile privind comunicarea notificărilor conform disp. art. 99 alin. (1) și (3) 
și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
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De asemenea, nici în cadrul unicului raport de activitate depus - Raportul nr. 02/29.09.2021, administratorul judiciar nu 
prezintă demersurile efectuate în vederea notificării tuturor creditorilor debitorului Eurovia Logistics SRL-D disp. art. 
99 alin. (1) și (3) din Legea nr. 85/2014, respectiv publicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de 
insolvență într-un ziar de largă circulație. 
Menționăm faptul că, conform Listei creditorilor anexată de debitor cererii de deschidere a procedurii insolvenței, 
debitorul înregistrează datorii în valoare totală de 620.142,19 lei, existând 20 de furnizori care au fost privați de dreptul 
de a se înscrie la masa credală a debitorului. 
Contrar disp. art. 99 alin. (1) și (3) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar C.I.I. Gorgoi S. nu 
a notificat creditorii privind deschiderea procedurii generale de insolvență și NU a publicat notificarea într-un ziar de 
largă circulație 
Având în vedere disp. art. 99 alin. (1) și (3) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL a procedat la comunicarea notificărilor privind deschiderea procedurii generale a 
insolvenței debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D și înlocuirea administratorului judiciar, respectiv informarea 
privind incidența disp. art. 42 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, către următorii creditori: (prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire): 

Nr. 
crt. Creditor Adresa Notificare nr. 

Confirmare de 
primire nr.  

1 MCS Auto Champions SRL Bulevardul Frații Golești, nr.122, Pitești, Argeș 5098/30.11.2021 AR39860189772 

2 Adr Best Trans SRL 
Str. DR. Victor Babeş   1   Bl:T5   Sc:A      Ap:22   Cartier 
Găvana, Camera 1   Piteşti, jud. Argeș 

5099/30.11.2021 
AR39860189782 

3 Delta Mobil Service SRL Seredeiu, Com. Horoatu Crasnei, nr. 263, jud. Sălaj 5100/30.11.2021 AR39860189792 

4 
OMV Petrom Marketing 
SRL 

Petrom City, Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poştal 
013329, Bucureşti, România 

5101/30.11.2021 
AR39860189802 

5 
Mol Romania Petroleum 
Products SRL 

Bd. 21 Decembrie 1989, Nr.77, Camera C.1.1, Cladirea C-D 
The Office, Etaj 1, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 

5102/30.11.2021 
AR39860189812 

6 
Tax Financial Solutions AG 
SRL 

Str. Tudor Vladimirescu   -   Bl:U6   Sc:A   Et:Parter   Ap:4   
-   Piteşti, jud. Argeș 

5103/30.11.2021 
AR39860189822 

7 Direct Transtotal Dia SRL 
Str. Egalităţii   22         Et:1      CAMERA 2   Piteşti, jud. 
Argeș 

5104/30.11.2021 
AR39860189832 

8 Euromaidec Touring SRL Matei Corvin nr. 49, Oradea, Bihor, Romania, 410140 5105/30.11.2021 AR39860189842 

9 Amat SA 
Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 204 (ieşirea spre Bascov) 
Piteşti, România 

5106/30.11.2021 
AR39860189852 

10 Tiriac Leasing IFN SA Calea Giulești nr. 6-8, București 060274 5107/30.11.2021 AR39860189862 

11 
Rompetrol Downstream 
SRL 

P-ta Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Et 2, 
sector 1,Bucuresti, 011028 

5108/30.11.2021 
AR39860189872 

12 Reset Activ Trading S.R.L. 
Str. Nicolae Filipescu   32      Sc:A   Et:1   Ap:12   -   
Bucureşti   sect 2, București 

5109/30.11.2021 
AR39860189882 

13 Lukoil Romania SRL 
Municipiul București, Str. Siriului nr. 20, Corp A, Sector 1, 
Cod poștal 014354 

5110/30.11.2021 
AR39860189892 

14 Orange Romania SA Bdul. Lascar Catargiu 47-53 Sectorul 1, București 5111/30.11.2021 AR39860189902 
15 Mentor-Trading SRL Str. Serelor   53 A, Clădirea C6   Bascov, jud. Argeș 5112/30.11.2021 AR39860189912 

16 
Belltrans Logistic 
International SRL 

Str. George Vâlsan   10   Bl:108   Sc:B   Et:5   Ap:86   -   
Bucureşti   sect 6 

5113/30.11.2021 
AR39860189922 

17 
Iatsa Platforma Stefanesti 
SA 

Sos. Bucureşti-Piteşti, Km. 110, Oras Stefăneşti, Judeţul 
Argeş 

5114/30.11.2021 
AR39860189932 

18 
Fastline Teknic Spedition 
SRL Smeura, Str. Câmpului, nr. 45G Bis, jud. Argeș 

5115/30.11.2021 
AR39860189942 

19 Cellyro SRL Drumul DN 65B, Km. 3+800, Piteşti, jud. Argeș 5116/30.11.2021 AR39860189952 

9. Referitor la dosarul nr. 11369/280/2021 
Debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D prin administrator Eftimie O. a formulat contestație la executare silită împotriva 
publicației de vânzare a bunurilor mobile din data de 08.07.2021 – autoturismul marca AUDI Q5, având seria de șasiu 
WAUZZZSRXDA083938 și autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 308CDL, având seria de șasiu 
WDB9036631RT45437 și a tutoror actelor de executare 36429241/PIT și executării silite înseși. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 11369/280/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Pitești, având următorul termen de 
judecată stabilit în data de 21.02.2022. 
Prin Încheierea de ședință din data de 26.11.2021, s-a dispus: Dispune reluarea procedurii de citare a contestatorului şi a 
celorlalte părţi care nu au termen în cunoştinţă. Dispune citarea pentru următorul termen a contestatorului atât la sediul 
său, cât şi la sediul administratorului judiciar SC Consultant Insolvenţă SPRL. Contestatorul se va cita cu menţiunea de 
a achita taxă de timbru în cuantum de 1000 de lei pentru contestaţia la executare şi 50 de lei pentru cererea de 
suspendare a executării silite cu menţiunea că are drept de a formula cerere de ajutor public judiciar în termen de 5 zile 
de la primirea comunicării şi/sau cerere de reexaminare taxă de timbru în termen de 3 zile de la primirea comunicării 
Dispune emiterea unei adrese către Tribunalul Specializat Argeș prin care se va solicita să comunice dacă împotriva 
debitoarei SC Eurovia Logistic AG SRL-D a fost deschisă procedura insolvenței şi dacă această hotărâre a rămas 
definitivă, cine este administratorul judiciar al acesteia şi datele administratorului. Dispune citarea intimatul cu 
menţiunea de a preciza dacă s-a înscris la masa credală a contestatoarei Eurovia Logistic AG SRL şi să precizeze dacă 
executarea silită împotriva acesteia a fost suspendată. 
10. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
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Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 204,80 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 

C. N. Poșta Română S.A. 

DIV00010615 02.12.2021 167.20 lei 

Comunicare notificări privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenței și înlocuirea administratorului judiciar 
către creditori (care nu au fost notificați cf. art. 99 alin. (3) 

din Legea nr. 85/2014 

2 
C. N. Poșta Română S.A. 

DIV00010609 02.12.2021 8.80 lei 
Comunicare notificare către administratorul statutar Eftime 

O. 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010796 07.12.2021 8.80 lei 

Comunicare adresă către fostul administrator judiciar 
provizoriu 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/D0367979 30.11.2021 20,00 lei Furnizare informații debitor 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
204,80 lei 

 
11. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Deciziei nr. 18/13.10.2021 emisă de creditorul majoritar Administrația Județeană a Conform Deciziei nr. 
226598/02.11.2021 de desemnare administrator judiciar al SC Eurovia Logistic SRL, publicată în BPI nr. 
18609/03.11.2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 
250 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 16.11.2021-16.12.2021 este în valoare totală de 297,00 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat. 
12. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în identificării bunurilor din 
averea debitorului, întocmirii suplimentului la raportulu prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 și îndeplinirea 
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.  


