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Depunere raport de activitate întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 575 Data emiterii: 08.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 621/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj; Judecător-sindic: Răzvan Rareș 
Costea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj. 
3.1. Debitor: El Cons Service SRL, cod de identificare fiscală: RO 255268; Sediul social: Câmpia Turzii, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 55, jud. Cluj; Număr de ordine în registrul comerţului J12/3394/1992. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului El Cons Service SRL nr. 
5241/06.12.2021 publicat în BPI nr. 20764/08.12.2021. 
5. 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. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului El Cons Service SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
621/1285/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată 
de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul El Cons Service SRL, astfel întocmit, în 
anexă, în număr de 6 (șase) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea 

cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul El Cons Service SRL 
Număr dosar 621/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj 
Judecător-sindic: Răzvan Rareș Costea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: El Cons Service SRL 
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar 
Conform Procesului-verbal nr. 269/30.09.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului El Cons Service SRL din 
data de 30.09.2021 ora 12:00, publicat în BPI nr. 16281/01.10.2021: „Hotărârea nr. 1: Nu se confirmă lichidatorul 
judiciar CII Georgiu Ioana Alexandrea. Se confirmă în calitate de lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
lichidator desemnat prin Decizia nr. 29/28.09.2021 de către Comisia de selecție pentru desemnarea practicienilor în 
insolvență din cadrul ANAF Cluj [...], în urma selecției organizate în data de 28.09.2021. 
Hotărârea nr. 2: Nu se aprobă onorariul lichidatorului judiciar CII Georgiu I. A.. 
Se aprobă onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în cuantum de 238 lei exclusiv TVA și un 
onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.”   
Prin Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
621/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Ia act de înlocuirea lichidatorului judiciar numit prin hotărârea de 
deschidere a procedurii cu practicianul Consultant Insolventa SPRL desemnat prin adunarea creditorilor din 30.09.2021 
cu un onorariu lunar de 238 de lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1 % din sumele distribuite creditorilor, 
exclusiv TVA.” 
Menționăm faptul că, subscrisa Consultant Insolvență SPRL a luat cunoștință de confirmarea acesteia în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului, în data de 06.12.2021, prin primirea prin poștă a Încheierii de ședință din data de 
19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021. 
Până în prezent, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a fost în imposibilitate de a deschide contul unic de 
insolvență al debitorului, în vederea menționării acestuia în cadrul Regulamentelor de organizare și desfășurare a 
licitațiilor publice în vederea valorificării bunurilor mobile din averea debitorului El Cons Service SRL, având în vedere 
faptul că, în Registrul Comerțului figurează în continuare în calitate de lichidator judiciar ca fiind Cabinet Individual de 
Insolvență Georgiu I. A. (fostul lichidator judiciar provizoriu). 
În acest sens, subscrisa a comunicat Notificarea nr. 5240/06.12.2021 către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Cluj, prin care a solicitat efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul în care societatea este înscrisă, 
privind confirmarea în calitate de lichidator judiciar a debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 479/01.02.2022 prin intermediul căreia a 
solicitat, în mod respectuos, Onoratei instanțe să dispună publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență și 
comunicarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a Încheierii de ședință din data de 
19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021, prin care judecătorul sindic a dispus 
desemnarea în calitate de lichidator judiciar al debitorului El Cons Service SRL pe subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, în vederea îndeplinirii atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021 nu a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
2. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
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- 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, privind debitorul El Cons Service SRL nr. 5775/29.12.2021, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 29.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 22020/30.12.2021 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Raport-de-activitate-termen-lunar-29.12.2021.pdf. 
- 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, privind debitorul El Cons Service SRL nr. 420/28.01.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 29.01.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 1785/01.02.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-lunar-29.01.2022.pdf. 
3. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin 
Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 
Prin Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
621/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Pune în vedere lichidatorului judiciar să procedeze la publicarea tabelului 
definitiv al creanțelor în forma tabelului preliminar publicat în BPI nr. 15822/24 septembrie 2021.” 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului El 
Cons Service SRL nr. 5241/06.12.2021, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 20764/08.12.2021 și 
afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Tabel-
definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-El-Cons-Service-SRL.pdf.  
4. Referitor la identificarea bunurilor debitorului și a evidențelor contabile 
Prin Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
621/1285/2021, judecătorul-sindic a dispus: „Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze demersurile în sensul 
valorificării bunurilor și recuperării creanțelor debitoarei.” 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către fostul lichidator judiciar provizoriu C.I.I. Georgiu 
I. A., Adresa nr. 5239/06.12.2021 transmisă prin e-mail, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa a următoarelor 
documente cu privire la debitorul El Cons Service SRL:  
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului El Cons Service SRL, din 
perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Contractul de prestări servicii încheiat cu expertul evaluator desemnat Somlea Eval SRL (inclusiv factura fiscală 
emisă de către acesta); 
• Raportul de evaluare a bunurilor din averea debitorului (în cazul în care acesta a fost întocmit și comunnicat către dvs. 
de către expertul evaluator desemnat); 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul El Cons Service SRL (cu indicarea contului bancar în care au fost 
depuse disponibilitățile bănești din casieria societății); 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care lichidatorul 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 lichidatorul judiciar efectuate de către debitorul El Cons Service SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii simplificate a insolvenței; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către lichidatorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din Legea 
nr. 85/2014; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii simplificate a insolvenței de către dvs. în calitate de lichidator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul licidator judiciar provizoriu a comunicat subscrisei prin e-
mail următoarele înscrisuri cu privire la debitorul El Cons Service SRL: 
„1. Documente contabile predate de catre debitoare ca urmare a deschidereii procedurii simplificate a insolventei:  
- Balanta contabila la 31.07.2021  
- Registrul imobilizariloe la 31.07.2020  
- Bilant la 31.12.2020 si balanta la 31.12.2020  
- Bilant la 31.12.2019 si balanta la 31.12.2019  
- Fisa cont 5121 BCR perioada 29.07.2019-29.07.2021  
- Fisa cont 5121 trezorerie perioada 29.07.2019-29.07.2021  
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- Fisa cont 5311 perioada 29.07.2019-29.07.2021.  
2. Raportul privind cauzele si imprejurarile care au condus la aparitia starii de insolventa a fost intocmit pe baza acestor 
documente si inregsitrat la dosarul cauzei si publicat in BPI 15898/27.09.2021  
3. In ceea ce priveste conturile bancare ale debitoarei acestea sunt:  
RO25 RNCB 0107 0016 9498 0001 BCR - cont curent si RO80 TREZ 2195 069X XX00 2939 Trezorerie. Nu exista 
specimen de semnatura depus de catre subscrisa. 
Sumele incasate reprezentand numerarul din caserie la data deschiderii proecdurii au fost utilizate pentru plata partiala a 
chetuielilor de procedura astfel cum s-a mentionat in rapoartele lunare de activitate. Datorita insuficinetei 
disponibilitatilor banesti, lichidatorul judiciar avansat suma de 442 lei necesara pentru achitarea in integralitate a 
onorariului evaluatorului.  
4. Conform procesului verbal de inventariere, anexat la dosarul cauzei, bunurile au fost predate in custodia fostului 
administrator statutar Iliaș C. A..  
5. Raportul de evaluare nu a fost finalizat deoarece nu a fost predat evaluatorului cartea de identitate a autoturismului 
Nissan Patrol (garantie in favoarea creditoarei DGRFP (Serviciul Fiscal Campia Turzii si care detine documentele 
bunurilor aflate in garantie. Ulterior datei de 19.10.2021 subsemnata nu am mai avut calitatea de a solicita documetele 
bunurilor in vederea evaluarii.  
6. Atasat va comunicam factura si chitanta privind plata onorariului pentru intocmirea raportului de evaluare. Datele de 
contact ale reprezentantului Șomlea Eval SRL sunt: Chesa F. email: evaluator.autorizat.1@gmail.com  
Nu a fost incheiat contract privind intocmirea raportului de evaluare,  
7. Ulterior incetarii mandatului, a fost receptionata corepondenta din partea Anaf Cluj, serviciul Fiscal Municipial 
Turda cu privire la amnzile de contraventie aplicate debitoarei anterior deschiderii procedurii. Atasez corespondenta 
primita”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Lichidatorul judiciar a comunicat Somația nr. 5238/06.12.2021 către administratorul statutar Iliaș C. A., la adresa de 
domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. AR39860165794, cât și prin e-mail, prin 
care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile 
aflate în averea debitorului El Cons Service SRL, în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 
85/2014. De asemenea, vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și 
registrele contabile obligatorii ale debitorului El Cons Service SRL. Este important de precizat faptul că, în cazul 
nepredării bunurilor existente în averea debitorului El Cons Service SRL și a documentelor contabile către lichidatorul 
judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și penale”. De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat 
administratorului statutar să comunice de urgență copia cărții de identitate a mijlocului de transport – Autoutilitară 
marca Nisan Patrol, nr. de identificare JN10KYY60U0200240, garantat în favoarea creditorului A.J.F.P. Cluj, în 
vederea finalizării raportului de evaluare. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul statutar dna Iliaș Camelia Alina a comunicat 
lichidatorului judiciar următoarele documentele financiar-contabile ale debitorului (transmise prin e-mail, în format 
electronic, nesemnate): 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2021-august 2021; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2021-august 2021; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020; 
- Fișa imobilizărilor la data de 29.07.2021; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2020-decembrie 2020; 
- Registrul de casă aferent perioadei ianuarie 2021-august 2021; 
- Registrul Jurnal aferent perioadei ianuarie 2019-decembrie 2019; 
- Balanțele de verificare aferente perioadei ianuarie 2019-decembrie 2019; 
- Fișele conturilor 461, 4111, 462, 4551. 
Lichidatorul judiciar va proceda la analiza detaliată a acestora în vederea verificării incidenței disp. art. 169 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014. 
Conform ultimei balanțe de verificare comunicată de către administratorul statutar – balanța de verificare aferentă lunii 
august 2021, la data de 31.08.2021 debitorul nu înregistrează creanțe de recuperat. 
În vederea identificării bunurilor din averea debitorului, lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a efectuat 
următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 5243/06.12.2021 către Primăria Municipiului Câmpia Turzii, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea El Cons Service SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Municipiului Câmpia Turzii cu bunuri impozabile.  
- a comunicat adresa nr. 5246/06.12.2021 către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin care a solicitat acesteia să 
comunice dacă societatea El Cons Service SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cu bunuri impozabile.  
- a comunicat adresa nr. 5245/06.12.2021 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Cluj, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea El Cons Service SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele SPC-Regim Permise 
De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. 
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- a comunicat adresa nr. 5244/06.12.2021 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, prin care a solicitat 
acesteia să comunice dacă societatea El Cons Service SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2021 în evidențele 
OCPI Cluj cu bunuri imobile.  
Conform Adresei nr. 35665/10.12.2021 emisă de Primăria Municipiului Câmpia Turzii: 
„În anul 2018 societatea figura în evidențele noastre fiscale cu următoarele mijloace de transport: 
- autoturism, marca DACIA, nr. de identificare UU1KSDEW539648200 
- autovehicul de până la 12 tone, marca NISSAN PATROL, nr de identificare JN10KYY60U0200240 
- autovehicul de până la 12 tone, marca VOLKSWAGEN, nr de identificare WV1ZZZ70ZXH017461, 
sistat din evidențele fiscale în baza facturii nr. 0647/14.05.2018 
- autovehicul de până la 12 tone, marca MERCEDES-BENZ, m de identificare 
WDB9034231P792986 
- remorcă, marca MANNESMANN-DEMAG, nr. identificare WMNB04109J2140208 
- remorcă, marca REMA, nr identificare ROTM66B336003 
În anul 2019 societatea figura în evidențele noastre fiscale cu următoarele mijloace de transport: 
- autoturism, marca DACIA, nr. de identificare UU1KSDEW539648200, sistat din evidențele fiscale 
în baza facturii nr. 0728/12.11.2019 
- autovehicul de până la 12 tone, marca NISSAN PATROL, nr de identificare JN10KYY60U0200240 
- autovehicul de până la 12 tone, marca MERCEDES-BENZ, nr de identificare 
WDB9034231P792986 
- remorcă, marca MANNESMANN-DEMAG, nr. identificare WMNB04109J2140208, sistat din 
evidențele fiscale în baza facturii nr. 0729/13.11.2019 
- remorcă, marca REMA, nr identificare ROTM66B336003  
În anul 2020 societatea figura în evidențele noastre fiscale cu următoarele mijloace de transport: 
- autovehicul de până la 12 tone, marca NISSAN PATROL, nr de identificare JN10KYY60U0200240 
- autovehicul de până la 12 tone, marca MERCEDES-BENZ, nr de identificare WDB9034231P792986 
- remorcă, marca REMA, nr identificare ROTM66B336003 
În anul 2021 societatea figura în evidențele noastre fiscale cu următoarele mijloace de transport: 
- autovehicul de până la 12 tone, marca NISSAN PATROL, nr de identificare JN10KYY60U0200240 
- autovehicul de până la 12 tone, marca MERCEDES-BENZ, nr de identificare WDB9034231P792986 
- remorcă, marca REMA, nr identificare ROTM66B3360003. 
Totodată în perioada 2018-2021 societatea a figurat /figurează în evidențele noastre fiscale cu un afișaj în suprafață de 1 
mp pentru care se datorează taxă pe afișaj”. 
Conform Adresei nr. 13746/09.12.2021 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, nu au fost 
identificate bunuri imobile în proprietatea El Cons Service SRL.  
Conform Adresei nr. 34895/14.12.2021 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Cluj, debitorul El Cons Service SRL figurează cu 
următoarele mijloace de transport înmatriculate: 
- autovehicul marca Dacia SD KSDEW Logan, culoare gri, an fabricație 2008, serie motor FS, serie șasiu 
UU1KSDEW539648200, nr. înmatriculare CJ18YFN; 
- remorcă marca Mannesmann-Demag SC30DS, culoare gri, an fabricație 1998, serie șasiu WMNB04109J2140208, nr. 
înmatriculare CJ18WZS; 
- autovehicul marca Mercedes-Benz 310D Sprinter, culoare alb, an fabricație 1998, serie șasiu WDB9034231P792986, 
nr. înmatriculare CJ29RDX, serie motor 00167761; 
- autovehicul marca Transporter Rema Caros VR1350TC, culoare gri, serie șasiu R0TM66B3360003, nr. înmatriculare 
CJ27RDX, an fabricație 2006; 
- autovehicul marca Nissan KYY60 Patrol culoare gri, an fabricație 1996, serie șasiu JN10KYY60U0200240, serie 
motor 446718X, nr. înmatriculare CJ24RDX; 
- autovehicul marca Volkswagen 7L/Touareg, culoare verde, an fabricație 2005, serie șasiu WVGZZZ7LZ5D072841, 
serie motor 05606, nr. înmatriculare CJ01RDX; 
- autovehicul marca Daewoo MF484/Matiz, culoare roșu, an fabricație 2006, serie șasiu UU6MF48416D087245, serie 
motor 380771KA2, nr. înmatriculare CJ21RDX. 
Conform Adresei nr. 03625/496/16.12.2021 emisă de Municipiul Cluj-Napoca prin Direcția de Impozite și Taxe Locale, 
debitorul El Cons Service SRL nu mai figurează în evidențele fiscale cu bunuri impozabile declarate.  
Conform Copiei-patrimoniu emisă de Municipiul Cluj-Napoca prin Direcția de Impozite și Taxe Locale, debitorul El 
Cons Service SRL a figurat în evidențele fiscale cu bunul mobil – moto Yamaha Drag Star 1100, nr. de identificare 
JYAVP11Y92A003113, care a fost vândut de către debitor către societatea Lucuta Si Asociatii SRL, la prețul de 
1.000,00 lei (inclusiv TVA), conform facturii fiscale nr. ELC0469/25.11.2019.  
5. Referitor la art. 155 din Legea nr. 85/2014 
În vederea evaluării mijloacelor de transport din averea debitorului, lichidatorul judiciar a a comunicat Cererea nr. 
5805/30.12.2021 către Administrația Județeană a Finanțelor Publice prin care a solicitat comunicarea, cât de curând 
posibil, actele de proprietate (cărțile de identitate originale și certificatele de înmatriculare originale) ale următoarelor 
mijloace de transport: 
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- autovehicul marca Mercedes-Benz 310D Sprinter, culoare alb, an fabricație 1998, serie șasiu WDB9034231P792986, 
nr. înmatriculare CJ29RDX, serie motor 00167761; 
- autovehicul marca Nissan KYY60 Patrol culoare gri, an fabricație 1996, serie șasiu JN10KYY60U0200240, serie 
motor 446718X, nr. înmatriculare CJ24RDX; 
- remorca speciala marca Transporter Rema Caros VR1350TC, culoare gri, serie șasiu R0TM66B3360003, nr. 
înmatriculare CJ27RDX, an fabricație 2006, 
asupra cărora Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj prin Serviciul Fiscal Municipal Turda a procedat la 
aplicarea sechestrului asigurător, conform Procesului-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile nr. 
4548/25.01.2017 în dosarul fiscal nr. 4289255. 
Ulterior primirii actelor de proprietate ale mijloacelor de trasport, acestea au fost comunicate de către subscrisa 
expertului evaluator desemnat în vederea întocmirii raportului de evaluare. 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare a 
bunurilor mobile din averea debitorului El Cons Service SRL, nr. 268/21.01.2022 întocmit de Somlea Eval SRL prin 
expert evaluator membru ANEVAR Cheșa F., respectiv a publicat în BPI nr. 1566/28.01.2022 anunțul nr. 
385/26.01.2022 privind depunerea raportului, acesta fiind afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Anunt-privind-depunerea-raportului-de-evaluare-a-
bunurilor-mobile.pdf.  
Conform Raportului de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului El Cons Service SRL, nr. 268/21.01.2022 
întocmit de Somlea Eval SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cheșa F., valoarea bunurilor mobile din averea 
debitorului El Cons Service SRL este următoarea: 
- Mijloace de transport: 

Nr. 
inventar 

Denumire Localizarea bunului la data inspecției Valoare 
de piață 
EURO 

Valoare de 
piață 
LEI 

44 Autoutilitară N1 NISSAN PATROL, nr. de identificare 
JN10KYY60U0200240, nr. de înmatriculare CJ 24 RDX 

mun. Cluj Napoca, str. Bobâlnei 
nr. 65, jud. Cluj, în incinta Pieței 

Oser Cluj Napoca 

3.340  16.525 
 

45 REMORCĂ SPECIALA O1 - REMA, nr. de identificare 
ROTM66B3360003, nr. de înmatriculare CJ 27 RDX 

Loc. Suatu nr. 381, com. Suatu, 
jud.Cluj 

600 
 

2.969  
 

21 Autoutilitară N1 MERCEDES BENZ SPRINTER 310D, nr. de 
identificare WDB9034231P792986, nr. de înmatriculare CJ 29 

RDX 

mun. Cluj Napoca, str. Speranței 
nr. FN, jud. Cluj, service auto 

2.260 
 

11.182 
 

Valoare de piață totală 6.200 
EURO 

30.676 
LEI 

Cursul de schimb utilizat pentru conversie este de: 1 euro = 4,9476 RON. 
- Mașini și utilaje pentru construcții: 

Nr. 
inventar 

Denumire Localizarea bunului la data inspecției Valoare 
de piață 
EURO 

Valoare de 
piață 
LEI 

23 Aparat de măsurat și control 
FUJIKURA FSM 18S, seria/tip 5270 

Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 100  495 

41 Mașină de suflat FREMCO, seria/tip 1550 / an 2015 Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 3.105 15.362 
42 Hidraulic multipower pack FREMCO, seria/tip 

9328.1080/TR-3/4/2015 
Mun. Cluj Napoca, str. Speranței FN, jud.Cluj – 

atelier auto 
867 4.290 

43 Control valce complete w. horses Mun. Cluj Napoca, str. Speranței FN, jud.Cluj – 
atelier auto 

311 1.539 

46 Sondă canalizare Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 108 534 
29 Pompă apă honda, seria/tip WAAJ / 2006 / 4.0 

kw / 52 kg 
Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 235 1.163 

30 Still TS420 cu accesorii Loc. Suatu nr. 381, jud.Cluj 340 1.682 
31 Mai compactor RAMMAX, seria/tip DS-68 / 

RAMMAX 
Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 236 1.168 

32 Lansator fibră optică 300 m Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 310 1.534 
34 Demolator Hilti TE100, seria/tip HILTI TE1000 Loc. Suatu nr. 381, jud.Cluj 235 1.163 
36 Spirală întindere 9,73-10,51 mm Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 30 148 
39 Freză stihl BT360 Loc. Suatu nr. 381, jud.Cluj 383 1.895 

Valoare de piață totală 6.260 
EURO 

30.972 LEI 

Cursul de schimb utilizat pentru conversie este de: 1 euro = 4,9476 RON. 
Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a 
raportului de evaluare și a regulamentelor de organizare și desfășuare a licitațiilor publice în vederea valorificării 
bunurilor mobile din averea debitorului. 
6. Referitor la art. 145 alin. (4) coroborat cu disp. art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 
1. Referitor la Cererea de plată nr. 59483/05.10.2021 formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj  
De îndată ce i-a fost comunicată parola de acces la dosarul electronic nr. 621/1285/2021, lichidatorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL a procedat la analiza înscrisurilor înregistrate la dosarul cauzei, identificând Cererea de 
plată nr. 59483/05.10.2021 formulată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, înregistrată în data de 
05.10.2021, prin care, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, a solicitat achitarea obligațiilor fiscale în 
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cuantum de 215,00 lei, reprezentând creanțe fiscale născute după data deschiderii procedurii simplificate de insolvență, 
aferente Declarației 112. 
În susținerea cererii, creditorul A.J.F.P. Cluj a anexat Declarația D112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor 
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate depusă de debitor pentru perioada de raportare 
august 2021. 
2. Analiza cererii de plată  
Lichidatorul judiciar a procedat la analiza cererii de plată și a documentelor anexate și a constatat faptul că debitele 
solicitate debitorului El Cons Service SRL – în faliment, sunt debite curente, născute în perioada ulterioară deschiderii 
procedurii simplificate de insolvență. 
Conform disp. art. 343 din Legea nr. 207/2015 - Scutirea organelor fiscale de plata taxelor. Organele fiscale sunt scutite 
de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea 
administrării creanţelor fiscale, cu excepţia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal. 
3. Măsura lichidatorului judiciar 
Lichidatorul judiciar va admite Cererea de plată nr. 59483/05.10.2021 formulată de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj, în temeiul art. 75 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat achitarea obligațiilor 
fiscale în cuantum de 215,00 lei, respectiv în conformitate cu disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, fară a fi 
nevoie de înscrierea la masa credală, creanța urmând a fi achitată în momentul în care debitorul va dispune de fondurile 
necesare.Conform disp. art. 102 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 „Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în 
perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform  documentelor din care rezultă, 
nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute după 
data deschiderii procedurii de faliment.” 
Măsura lichidatorului judiciar a fost prezentată în cadrul Raportului de activitate nr. 5775/29.12.2021, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 29.12.2021, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 22020/30.12.2021. 
7. 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 28,80 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010794 07.12.2021 8.80 lei 

Comunicare notificare către administratorul statutar Ilias 
C. A. 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  RC22/ D0034309 01.02.2022 20.00 lei Furnizare informații debitor 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
28,80 lei 

 
8. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
621/1285/2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 238 
lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 19.10.2021-19.02.2022 este în valoare totală de 849,66 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat, calculat astfel: 238 lei (exclusiv TVA) * 4 luni. 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună un nou termen în vederea continuării 
procedurii simplificate de insolvență a debitorului El Const Service SRL, valorificării bunurilor mobile din averea 
debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


