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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 970 Din data de 08.03.2022 
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 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 7 
(șapte) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 
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. 665/15.02.2022, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 22.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
2840/15.02.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-fond-22.02.2022.pdf. 
2. 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  – 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; 
• 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. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
În data de 14.02.2022, fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Gorgoi S. a comunicat subscrisei prin e-mail 
următoarele: „In urma prezentarii  a reprezentantului societatii anterior mentionata in vederea ridicarii documentelor 
contabile si transmiterii acestora catre dumneavoastra, din data de 14.02.2022 si  ca urmare a solutiei date de Curtea de 
Apel Pitesti in dosarul nr.206/1259/2021/a2 prin care a fost respins apelul formulat de catre subsemnatul , va informez 
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ca in cel mai scurt timp(pana in data de (18.02.2022) am sa va transmit toate documentele pe adresa societatii 
dumneavoastra din Timisoara, prin posta.”  
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. 
3. 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”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere faptul că, administratorul statutar nu a răspuns solicitărilor subcrisei, administratorul judiciar a 
comunicat Somația nr. 236/17.01.2022 către dna Eftime O., la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire nr. AR3985933390, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm să predați 
administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Eurovia Logistic AG 
SRL-D, în vederea inventarierii acestora conform dispozițiilor legii 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 
Eurovia Logistic AG SRL-D. Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea 
debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D și a documentelor contabile către administratorul judiciar, sunteţi susceptibilă 
de atragerea răspunderii civile și penale”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, 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) 
Conform Adresei nr. F/17730/06.01.2022 emisă de Primăria Municipiului Pitești, debitorul Eurovia Logistic AG SRL-
D figurează în evidențele fiscale ale primăriei cu următoarele bunuri mobile impozabil: 
- Renault Master, serie motor C049475, serie sasiu VF1VB000158865759, contract de leasing; 
- Mercedes Benz, serie motor 50993123, serie sasiu WDB9036631R745437; 
- Audi Q5, serie motor 274273, serie sasiu WA488Z8RXDR083938. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În perioada 2018-2021, debitorul a figurat înregistrat in evidenta fiscala cu mijlocul de transport Citroen Jumper, serie 
motor 0797671, serie sasiu VF7YDTMDC12754407, scăzut din evidenta fiscala la data de 15.04.2019. 
Conform facturii fiscale seria AG AAA nr. 4/15.04.2019 emisă de Eurovia Logistic AG SRL-D, debitorul prin 
administratorul statutar a vândut în data de 15.04.2019 către societatea STO Auto Top Logistic SRL, bunul mobil 
autoutilitară marca Citroen Jumper, serie motor 0797671, serie sasiu VF7YDTMDC12754407, motor defect, la prețul 
de 4.700,00 lei (inclusiv TVA). 
Conform Adresei nr. F/17730/06.01.2022 emisă de Primăria Municipiului Pitești, debitorul Eurovia Logistic AG SRL-
D prin administratorul statutar Eftime O. nu a achitat obligațiile fiscale datotate la bugetul local în valoare de 3.067,36 
lei, reprezentând impozite pe mijloacele de transport. (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) 
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- 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. 
4. Referitor la dosarul nr. 11369/280/2021 
Debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D prin administrator Eftime 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 07.02.2022. 
La termenul de judecată din data de 07.02.2022 s-a amânat pronunțarea soluției pentru termenul din 08.02.2022. 
La termenul de judecată din data de 08.02.2022, s-a dispus: Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a prezentei 
cauze având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatoarea Eurovia Logistic AG SRL-D. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 18.03.2022. 
5. Referitor la disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul 
asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D, nr. 
529/04.02.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2230/07.02.2022 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Supliment-la-raport-
intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-privind-debitorul-Eurovia-Logistic-AG-SRL-D.pdf. (dovezi depuse 
la dosarul cauzei) 
Conform disp. art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul privind depunerea Suplimentului la Raportul asupra 
cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D, nr. 
529/04.02.2022, a fost publicat în BPI nr. 2280/08.02.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Anunt-privind-raportul-intocmit-in-temeiul-art.-97-din-
Legea-nr.-85-2014.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Eurovia Logistic AG 
SRL-D în data de 11.02.2022, ora 10:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 529/04.02.2022, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014. 
(2). Aprobarea concluziilor Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 529/04.02.2022, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014. 
(3). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar al debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D dna Eftime O. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din 
Legea nr. 85/2014. 
(4). Aprobarea intrării în faliment în procedura generală a debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D în temeiul art. 145 
alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014. 
(5). Mandatarea administratorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dnei Eftime O. pentru 
săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, de art. 241 alin. (1) lit. 
a), art. 242 alin. (1), art. 239 și art. 295 din Codul Penal și de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, respectiv 
pentru infracţiunea prev. şi ped. de 261 din Codul Penal – sustragere de sub sechestru.” 
Conform Procesului-verbal nr. 618/11.02.2022, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului 
Eurovia Logistic AG SRL-D din data de 11.02.2022, ora 10:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, 
respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D din data de 11.02.2022, ora 10:00 se află în imposibilitate de a 
adopta o decizie. 
Procesul-verbal nr. 618/11.02.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D din 
data de 11.02.2022, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2725/14.02.2022 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-11.02.2022-ora-10.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Având în vedere de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 11.02.2022, Adunarea 
Generală a Creditorilor a fost reconvocată în data de 18.02.2022, la ora 10:00, la sediul procesual al administratorului, 
cu aceeași ordine de zi.  
Conform Procesului-verbal nr. 740/18.02.2022, având în vedere faptul că, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului 
Eurovia Logistic AG SRL-D din data de 18.02.2022, ora 10:00 nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, 
respectiv nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de lege, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D din data de 18.02.2022, ora 10:00 se află în imposibilitate de a 
adopta o decizie.. 
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Procesul-verbal nr. 740/18.02.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D din 
data de 18.02.2022, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3135/21.02.2022 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-18.02.2022-ora-10.00.pdf.  
Menționăm faptul că, administratorul judiciar consideră oportună formularea cererii de antrenare a răspunderii 
administratorului statutar al debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D dna Eftime O. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), 
c), d) și e) din Legea nr. 85/2014. 
6. Referitor la disp. art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014 
Având în vedere următoarele: 
• Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 5096/30.11.2021 a 
fost publicat în BPI nr. 20526 din data de 06.12.2021. 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D nu a  propus un 
plan de reorganizare în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe. 
• Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 85/2014, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăție 
nu a propus un plan de reorganizare a activității debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D. 
• Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea Eurovia Logistic AG SRL-D nu are o structură 
economico – financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
• Debitorul prin administratorul statutar dna Eftime O. nu a depus la organul fiscal situațiile financiare anuale aferente 
perioadei 2020, 
• Actele constitutive și evidența contabilă nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar, 
solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Eurovia 
Logistic AG SRL-D, în temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014. 
Referitor la Cererea de prelungire a perioadei de observație formulată de administratorul Eftime O., menționăm 
următoarele:  
- Referitor la susținerile: „Subscrisa nu a putut depune plan de reorganizare din cauza faptului ca intre cei doi 
administratori judiciari a existat un litigiu care a fost soluționat de Curtea de Apel Pitești abia in data de 11.02.2022”. – 
Soluționarea dosarului nr. 206/1259/2021/a2 având ca obiect apel formulat de fostul administrator judiciar provizoriu 
Cabinet Individual de Insolvență Gorgoi Stelian 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, nu are nicio relevanță cu privire 
la dreptul prevăzut de legiutor la disp. art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 de propunere a unui plan de reorganizare 
a activității debitorului.  
- Referitor la susținerile: „Din cauza litigiului dintre fostul si actualul administrator judiciar, suberisa nu a fost informata 
de către aceștia cu privire la posibilitatea de a depune planul dc reorganizare in termenul prevăzut de lege”. Menționăm 
faptul că, administratorul Eftime O. a avut cunoștință despre disp. art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, respectiv de 
termenul limită acordat pentru propunerea unui plan de reorganizare, fapt ce rezultă în mod evident și din Declarația nr. 
1/28.07.2021 formulată și semnată de către administratorul Eftime O. (depusă la dosarul cauzei, anexată cererii de 
deschidere a procedurii generale de insolvență).  
- Contrar disp. art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D nu a  propus un 
plan de reorganizare în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe. 
- Referitor la susținerile: „Susținerile actualului administrator judiciar privind nepunerea la dispoziție a documentelor 
contabile nu sunt adevarate, acesta urmărind in mod neîntemeiat sa fal intenteze societatea sis a ne deposedeze de 
bunuri.”. Până în prezent, 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. 
7. Referitor la disp. art. 58 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2014 
Conform balanței de verificare aferentă lunii iunie 2021, la data de 30.06.2021 debitorul înregistrează următoarele 
active: 
• mijloace de tranport – 222.203,21 lei; 
• mobilier – 3.030,76 lei; 
• creanțe-clienți – 660.609,26 lei; 
• sume în curs de clarificare – 6.576,30 lei; 
• numerar în casierie – 309,33 lei. 
Administratorul statutar Eftime O. nu a comunicat administratorului judiciar documentele financiar-contabile privind 
activele debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D în vederea identificării și inventarierii bunurilor, efectuarea 
demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății. 
Având în vedere unicul document financiar-contabil - balanța de verificare aferentă lunii iunie 2021, administratorul 
judiciar a comunicat următoarele somații: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa 

Somație nr. Confirmare de 
primire nr.  

1 Eurogroup Spedition SRL Pitești, str. Trivale, nr. 39, jud. Argeș 
391/26.01.2022 

AR39859250977 

2 Max Lighting MM SRL Pitești, str. Lucian Blaga, nr. 3T, Corp A, jud. Argeș 392/26.01.2022 AR39859250987 
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3 Belltrans Logistic International SRL 
București, str. George Valsan, nr. 10, bl. 108, sc. B, et. 
5, ap. 86, Sector 6 

393/26.01.2022 
AR39859250997 

4 A-Z Utilaje Metali SRL 
B-dul Alexandru Lăpuşneanu   165A         Et:2      Lot. 
4, Constr. C1, Zona Tomis III   Constanţa  

394/26.01.2022 
AR39859251005 

5 Arcese Transport SRL Dej, str. Mioriței, nr. 7, ap. 5, jud. Cluj, CP 405200 395/26.01.2022 AR39859251015 

6 Bimed Teknik Romania SRL Sat Oarja, Com. Oarja, str. Dacia, nr. 3, jud. Argeș 396/26.01.2022 AR39859251025 

Urmare comunicării somațiilor de către administratorul judiciar, au fost primite următoarele răspunsuri de la clienții 
restanți: 
- Clientul Max Lighting MM SRL a comunicat subscrisei prin e-mail în data de 11.02.2022 următoarele: „Va informam 
ca in evidentele noastre contabile, nu figurează soldul restant de 494.35 RON către Eurovia Logistic AG SRL-D. Atașat 
găsiți situația cu facturile si plățile efectuate de către societatea nostra către Eurovia Logistic in perioada 2016-2018. 
Va rugam sa ne trimiteti documente care sa ateste suma la care faceți referire”.  
Menționăm faptul că, administratorul statutar Eftime O. nu a comunicat subscrisei documentele financiar-contabile ale 
debitorului, în vederea identificării facturilor fiscale neachitate de către clienți. 
- Clientul Belltrans Logistic International SRL a comunicat subscrisei prin e-mail în data de 10.02.2022 următoarele: 
„Compania noastra nu a avut servicii prestate de catre compania Eurovia Logistic AG SRL- D in suma solicitata de 
dumenavoastra. In evidentele noastre contabile apar înregistrate 8 facturi in valoare totala de 7318.07 euro (32576.39 
RON) achitat integral cnf anexei 1. Totodata va aducem la cunostinta faptul ca de la compania Eurovia Logistic AG 
SRL avem de incasat suma de 773.50 euro (3085.75 RON) aferenti facturii BLT 10814 din data de 07.03.2019 aferent 
comenzii nr 12 din 06.03.2019 pe ruta Romania Mioveni - Franta Lyon”.  
- Clientul Arcese Transport SRL a comunicat subscrisei prin e-mail în data de 03.02.2022 următoarele: 
„Referitor la somația din subiect va informam ca nu avem nicio factura emisa de Eurovia Logistic AG SRL-D, 
înregistrata in evidentele noastra. 
Va rog sa ne comunicați aceasta factura, precum si dovada comunicării facturii către noi in termenele prevăzute de 
lege.”.  
- Clientul A-Z Utilaje Metali SRL a comunicat subscrisei prin e-mail în data de 01.02.2022 adresa nr. 43/01.02.2022: 
„va aducem la cunoștința faptul ca unitatea dumneavoastră la data prezentei nu figurează cu sold creditor in evidentele 
noastre contabile dat fiind faptul ca suma de 1190 lei ceea ce reprezenta factura nr. 181 / 02.07.2020 a fost achitata in 
contul Eurovia Logistic AG SRL-D in data de 03.07.2020 prin Garanti Bank Constanta. 
Atașam la prezenta fisa analitica partener Eurovia Logistic AG SRL-D si documentul de plata.”.  
- Clientul Bimed Teknik Romania SRL a comunicat subscrisei prin e-mail în data de 01.03.2022 următoarele: 
„Conform evidentelor noastra nu sunt debite restante.”. 
8. Referitor la disp. art. 99 alin. (1) și (3), art. 42 alin. (3) și art. 58 alin. (1) lit. k) 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. 
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): (dovezi depuse la dosarul cauzei) 

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 
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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 

Urmare demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar, au fost înregistrate la dosarul cauzei următoarele cereri de 
admitere a creanțelor, 
1. Municipiul Pitești, cu sediul în Pitești, str. Victoriei, nr. 24, jud. Argeș, a formulat cerere de admitere a creanței prin 
care a solicitat înscrierea la masa credală a debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D cu suma de 1.945,36 lei 
reprezentând obligații fiscale datorate la bugetul local al Municipiului Pitești: 
- impozit pe mijloacele de transport – 1.938,00 lei; 
- cheltuieli de executare silită – 7,36 lei. 
Conform disp. art. 30 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, creditorul Municipiul Pitești este scutit 
de plata taxei judiciare de timbru de 200,00 lei. 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Municipiul Pitești 
nu a fost notificat de către fostul administrator judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii generale de 
insolvență a debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, creditorul Municipiul Pitești este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței și 
va prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
Având în vedere disp. art. 58 alin. (1) lit. k) coroborat cu dis. art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul 
judiciar a procedat la înscrierea creanței creditorului Municipiul Pitești în valoare de 1.945,36 lei în tabelul definitiv 
actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D cu ordinea de prioritate 
prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară.  
2. Amat SA, cu sediul social în Municipiul Pitești, Bd-ul Nicolae Bălcescu, nr 204, judetul Argeș, îmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Argeș sub nr J03/927/1996, având CUI RO 8898684, a formulat 
Cerere de admitere a creanței prin care a solicitat înscrierea creanței în valoare de 3455,21 lei, reprezentând 
contravaloarea lucrărilor de reparații si întreținere pentru mijloacele de transport auto ale debitoarei Eurovia Logistic 
AG SRL-D, conform facturilor fiscale: seria AMT nr. 0217145/13.04.2019 în valoare de 2.169,29 lei; seria AG AMT 
nr. 0212213/01.02.2019 în valoare de 1.305,92 lei. 
Creditorul Amat SA a achitat taxa judiciară de timbru de 200,00 lei conform chitanței nr. 184558/23.12.2021. 
Cu privire la incidența disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, menționăm faptul că, creditorul Amat SA nu a fost 
notificat de către fostul administrator judiciar provizoriu cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență a 
debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. Astfel, creditorul Amat 
SA este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței și va prelua procedura în stadiul în 
care se află în momentul înscrierii acestuia la masa credală. 
Urmare verificării cererii de admitere a creanței conform disp. art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 85/2014, 
administratorul a procedat la înscrierea creanței solicitate de creditroul Amat SA în valoare de 3.455,21 lei în tabelul 
definitiv actualizat de creanțe al debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 
pct. 8 din Legea nr. 85/2014 – creanță chirografară. 
9. 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 286,40 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 
5 Oficiul Național al RC22/D0018099 18.01.2022 20,00 lei Furnizare informații debitor 
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Registrului Comerțului 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000418 18.01.2022 8.80 lei 

Comunicare somație către administratorul statutar 
Eftime O. 

7 C. N. Poșta Română S.A. DIV00000668 27.01.2022 52.80 lei Comunicare somații către clienți 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura generală a insolvenței 
286,40 lei 

 
10. 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 16.11.2021-16.03.2022 este în valoare totală de 1.190,00 lei 
(inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 250 lei (exclusiv TVA) * 4 luni. 
11. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună: 
- Intrarea în faliment în procedura generală a debitorului Eurovia Logistic AG SRL-D în temeiul disp. art. 145 alin. (1) 
lit. A pct. c) și lit. B din Legea nr. 85/2014, 
- Desemnarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014, 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, 
- acordarea unui nou termen în vederea identificării bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor 
lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


