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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1177 Data emiterii: 21.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4122/62/2019; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Simona Liliana Enache. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, jud. Brașov. 
3. Debitor: Albertani Trust SRL, cod de identificare fiscală: 31177798; Sediul social: Sat Augustin, Comuna Augustin, 
str. Victor Petrescu, nr. 58, cam. 4. Jud. Brașov; Număr de ordine în registrul comerţului J08/159/2013. 
4. 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. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Albertani Trust SRL, conform 
Încheierii de ședință din data de 20.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 4122/62/2019 de Tribunalul Brașov, Secția a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de 
lunar 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 Albertani Trust SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 
(două) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 Albertani Trust SRL 

Număr dosar 4122/62/2019; Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  
Judecător-sindic: Simona Liliana Enache 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 
Debitor: Albertani Trust SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
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, pentru debitorul Albertani Trust SRL nr. 746/18.02.2022, pentru 
termenul de judecată din data de 24.02.2022 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3176/21.02.2022 (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-Albertani-Trust-SRL-termen-fond-24.02.2022.pdf. 
2. Referitor la recuperarea creanțelor 
Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executarea a  Sentinței civile nr. 5877/2021 din data de 25.06.2021 
pronunțată de Judecătoria Brașov, Secția Civilă în dosarul nr. 4898/197/2021, comunicând cererea aferentă către BEJ 
Dincă S. E.. Prin Încheierea de executare silită din data de 20.01.2022 pronunțată de Judecătoria Brașov în dosarul nr. 
533/197/2022 s-a dispus admiterea cererii și încuviințarea executării silite a debitorului Seda Invest SRL. 
Conform Încheierii emisă în data de 09.02.2022 de către Biroul Executorului Judecătoresc Stelian E. D. în dosarul nr. 
6/2022, având in vedere ca debitoarea a plătit in intregime suma datorata creditoarei, inclusiv cheltuielile de executare 
silita, in conformitate cu art. 703 alin 1 punctul 1 Cod procedura civila, s-a dispus încetarea executării silite pornita la 
cererea creditoarei Albertani Trust S.R.L. - in faliment, prin lichidator judiciar Consultant Insolventa SPRL impotriva 
debitoarei Seda-Invest S.R.L., in dosarul executional nr.6/2022 aflat pe rolul biroului nostru, intrucat s-a realizat 
integral obligația stabilita prin titlul executoriu sentința civila nr. 5877 pronunțata la data de 25.06.2021 de către 
Judecătoria Brasov, fiind plătite in totalitate si cheltuielile de executare silita. 
3. Referitor la dosarul nr. 696/62/2018  
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei nr. 696/62/2018 Adresa nr. 1168/08.04.2021 prin care, având în vedere 
principiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, subscrisa în 
calitate de lichidator judiciar al reclamantei Albertani Trust SRL - în faliment, susținem acțiunea în anulare a Deciziei 
nr. 104/27.10.2017, de soluționare a plângerii prealabile, emisă de Administrația Fondului pentru Mediu – Direcția 
Juridică – Serviciul Insolvță Soluționare Plângeri Prealabile, a Deciziei de impunere nr. 147/21.08.2017 și a Raportului 
de Inspecție fiscală nr. 147/21.08.2017, emise de Administrația Fondului Pentru Mediu, ce constituie obiectul dosarului 
nr. 696/62/2018, formulată de Albertani Trust SRL prin administrator Albert-Ani Gh. a solicitat continuarea judecării 
cauzei în lipsa subscrisei de la dezbateri, în temeiul disp. art. 223 Cod de Procedură Civilă. Următorul termen de 
judecată stabilit în dosarul nr. 696/62/2018 este în data de 10.05.2022, faţă de lipsa raportului de expertiză. 
4. 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 385,36 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
832152 15.05.2020 20.00 lei solicitare informații despre debitor 

2 C.N. Poșta Română SA DIV00004538 20.05.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 1404/14.05.2020 către asociatul unic 

și administratorul Albert-Ani Gh. 

3 C.N. Poșta Română SA DIV00004537 20.05.2020 7.32 lei 
comunicare somație nr. 1421/15.05.2020 către asociatul unic 

și administratorul Albert Ani S. 
4 C.N. Poșta Română SA DIV00005714 23.06.2020 7.32 lei comunicare somație către Albert-Ani Gh. 
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5 C.N. Poșta Română SA DIV00007432 11.08.2020 7.10 lei comunicare adresă către Primăria Comunei Augustin 

6 C.N. Poșta Română SA 
CNPRCOMaaa/

4032467 
21.08.2020 12.00 lei 

comunicare somații către Seda-Invest SRL și către Albert-Ani 
Gh. 

7 C.N. Poșta Română SA DIV00008205 04.09.2020 7.32 lei comunicare somație către Albert-Ani Gh. 

8 C.N. Poșta Română SA MAN00003411 18.02.2021 10.00 lei 

taxă judiciară de timbru în vederea comunicării Sentinței 
civile nr. 784/CA din data de 28.10.2020 pronunțată în 

dosarul nr. 5293/62/2017/a1 de Tribunalul Brașov, Secția 
Contencios Administrativ și Fiscal, cu mențiunea „definitivă 

și irevocabilă” 

9 C.N. Poșta Română SA MAN00003410 18.02.2021 10.00 lei 

taxă judiciară de timbru în vederea comunicării Încheierii de 
ședință din data de 01.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 

402/64/2020 de Curtea de Apel Brașov, Secția Contencios 
Administrativ și Fiscal, cu mențiunea „definitivă și 

irevocabilă” 

10 C.N. Poșta Română SA MAN00003412 18.02.2021 10.00 lei 

taxă judiciară de timbru în vederea comunicării Încheierii de 
ședință din data de 04.11.2020 pronunțată în dosarul nr. 

403/64/2020 de Curtea de Apel Brașov, Secția Contencios 
Administrativ și Fiscal, cu mențiunea „definitivă și 

irevocabilă” 

11 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului 
RC21/ 

D0333872 
02.11.2021 20.00 lei solicitare informații despre debitor 

12 
OMV Petrom Marketing 

SRL 
1297-00265 16.11.2021 258,18 

Cheltuieli combustibil deplasare în vederea predării bunurilor 
mobile către adjudecatar 

13 C. N. Poșta Română S.A. DIV00010613 02.12.2021 8.80 lei Comunicare cerere către BEJ Dinca S. 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor din procedura simplificată de insolvență 
385,36 

lei  
De asemenea, din contul unic de insolvență al debitorului au fost achitate: 
- factura fiscală PBL 23374/09.02.2021 emisă de Olimpiq Media SRL în valoare de 31,25 lei pentru publicarea în ziarul 
Național din data de 09.02.2021 a anunțului de selecție a ofertelor pentru angajarea unui expert evaluator; 
- factura fiscală PBL 25764/04.06.2021 emisă de Olimpiq Media SRL în valoare de 61,26 lei pentru publicarea în ziarul 
Național din data de 04.06.2021 a anunțului de licitație publică; 
- factura fiscală PBL 26531/15.07.2021 emisă de Olimpiq Media SRL în valoare de 60,64 lei; 
- facturile fiscale PBL 27295/07.09.2021 și PBL 27961/13.10.2021 emise de Olimpiq Media SRL în valoare de 121,28 
lei, conform OP nr. 15/20.10.2021; 
- onorariu Cabinet de avocat Duțulescu L. în valoare de 1.250,00 lei (conform facturii fiscale LD/23/25.02.2021) pentru 
reprezentare și asistență judiciară în dosarul nr. 4898/197/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Brașov; 
- onorariu evaluator PFA Tărăsescu I. P. O. în valoare de 550,00 lei (conform facturii fiscale TPO/146/05.05.2021; 
- onorariu Cabinet de avocat Duțulescu L. în valoare de 1.500,00 lei (conform facturii fiscale LD/40/15.10.2021) pentru 
redactare, semnare și depunere cerere de executare silită a titlului executoriu – Sentința civilă nr. 5877/25.06.2021, 
pronunțată de Judecătoria Brașov în dosarul nr. 4898/197/2021, asistență juridică și reprezentare în dosarul de executare 
silită; 
- taxe judiciare de timbru în valoare de 30,00 lei, conform OP nr. 19/26.11.2021 și OP nr. 20/26.11.2021, pentru punere 
în executare silită a titlului executoriu – Sentința civilă nr. 5877/25.06.2021, pronunțată de Judecătoria Brașov în 
dosarul nr. 4898/197/2021. 
5. Referitor la onorariile persoanelor de specialitate  
Conform Procesului-verbal nr. 260/25.02.2020 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Albertani Trust SRL 
publicat în BPI nr. 4019/27.02.2020, Adunarea Generală a Creditorilor nu a confirmat lichidatorul judiciar provizoriu 
Cențu SPRL și a decis numirea practicianului în insolvență Consultant Insolvență SPRL cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin cu un onorariu de 298 lei fără TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele obținute din valorificarea 
bunurilor exclusiv TVA. Astfel, prin Încheierea de ședință din data de 20.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 
4122/62/2019 de către Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, judecătorul-sindic 
a luat act de desemnarea în calitate de lichidator judiciar practicianul în insolvență SPRL Consultant Insolvență SPRL, 
cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, cu sediul procesual în Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, prin reprezentant legal asociat coordonator Popescu G.. 
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 20.02.2020 – 20.01.2022 este în valoare de 8.156,26 lei (calcultat 
astfel: 298 lei * TVA 19% * 23 luni), achitat în integralitate. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen în vederea 
recuperării cauțiunilor consemnate de debitor și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute la art. 64 din 
Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


