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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 815 Din data de 23.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 277/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș; Judecător-sindic: Ioana-Cristina 
Ion. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Pitești, B-dul I. C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș. 
3.1. Debitor: Antonia Line Tour SRL, cod de identificare fiscală: 37698655; Sediul social: sat Bradu, comuna Bradu, 
str. Principală, nr. 475, et. l, camera 1, județul Argeș; Număr de ordine în registrul comerţului J03/1302/2017. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
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 Antonia Line Tour SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
277/1259/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raport de activitate privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura simplificată de insolvenţă conform art. 59 alin. 
(1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Antonia Line Tour SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar în procedura 

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

pentru debitorul Antonia Line Tour SRL 

Număr dosar 277/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș 
Judecător-sindic: Ioana-Cristina Ion 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Antonia Line Tour SRL 
1. Referitor la confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Conform Procesului-verbal nr. 17/04.01.2022 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Antonia Line Tour SRL 
din data de 04.01.2022 ora 13.00, publicat în BPI nr. 1158/20.01.2022: „Hotărâre: nu se confirmă lichidatorul judiciar 
provizoriu desemnat de judecătorul sindic, conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 1443/2019 se desemnează 
câștigător practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL, cu un onorariu fix lunar de 260 lei și onorariu de 
succes de 1% din sumele distribuite creditorilor în cadrul procedurii, exclusiv TVA.”   
Prin Încheierea de ședință din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
277/1259/2021, judecătorul-sindic a dispus: 
„În temeiul art. 45 alin 1 lit. e, art. 57 alin. (7) rap. la art. 63 din Legea nr. 85/2014 dispune înlocuirea lichidatorului 
judiciar provizoriu Art Pro Insolv SPRL, cu lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de adunarea 
creditorilor din data de 04.01.2022, conform procesului-verbal al adunării creditorilor nr. 17/04.01.2022, publicat în BPI 
nr. 1158/20.01.2022. Numește lichidator judiciar definitiv societatea profesională Consultant Insolvență SPRL, care va 
îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu de 260 lei lunar, exclusiv TVA, plătit din averea 
debitoarei și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor. În lipsa disponibilităților în contul 
debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare în ceea ce privește onorariul fix, plățile urmând a fi făcute în conformitate cu 
prevederile art. 39 alin (4) din Legea nr. 85/2014 și OUG 86/2006, pe baza unui buget previzionat, în limitele prevăzute 
a fi decontate din fondul de lichidare. Dispune comunicarea numirii, noului lichidator judiciar, dar și lichidatorului 
judiciar provizoriu înlocuit. Dispune încetarea atribuțiilor lichidatorului judiciar provizoriu Art Pro Insolv SPRL, numit 
prin încheierea din data de 02.11.2021, pronunțată în prezenta cauză. Stabilește onorariul lichidatorului judiciar 
provizoriu Art Pro Insolv, la cuantumul de 3000 lei, la care se adaugă TVA potrivit legii, plata urmând a se face, în 
măsura în care nu s-a încasat onorariul stabilit, din fondurile obținute în urma valorificării bunurilor debitoarei, cu 
ocazia întocmirii primului raport asupra fondurilor și primului plan de distribuire, iar în lipsa disponibilităților în contul 
acesteia se va utiliza fondul de lichidare, urmând ca în acest caz nivelul, calculul și plata onorariului să fie făcute în 
conformitate cu art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 și OUG nr. 86/2006, în limitele prevăzute a fi decontate din fondul 
de lichidare și proporțional cu perioada în care a fost numit lichidator judiciar provizoriu pe toată perioada desfășurării 
procedurii, dar nu mai mult decât cuantumul care ar putea fi încasat din averea debitoarei dacă aceasta ar deține 
fonduri.”. 
Menționăm faptul că, Minuta Încheierii de ședință din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în 
dosarul nr. 277/1259/2021, a fost comunicată lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în data de 22.02.2022. 
2. Referitor la dosarul nr. 277/1259/2021/a1 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei cererea prin care a solicitat comunicarea parolei de acces aferentă 
dosarului nr. 277/1259/2021/a1 având ca obiect cererea de repunere în termen de înscriere la masa credală formulată de 
Comuna Bradu.  
Menționăm faptul că, următorul termen judecată stabilit în dosarul nr. 277/1259/2021/a1 este în data de 22.03.2022. 
Conform Tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Antonia Line Tour SRL nr. 
3111/27.12.2021 publicat în BPI nr. 21982/29.12.2021, creditorul Comuna Bradu a fost înscris la masa credală cu 
valoarea totală a creanței solicitate de 6.083,00 lei. 
3. Referitor la preluarea actelor de procedură de la fostul lichidatorul judiciar 
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Lichidatorul judiciar a solicitat prin Adresa nr. 808/23.02.2022 (transmisă prin e-mail la adresa artinsolv@gmail.com) 
către fostul lichidator judiciar provizoriu Art Pro Insolv SRL comunicarea, cât de curând posibil, a tuturor documentelor 
privind debitorul Antonia Line Tour SRL – în faliment: 
• 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 Antonia Line Tour SRL, 
din perioada în care ați deținut calitatea de lichidator judiciar; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Antonia Line Tour 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 Antonia Line Tour 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.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul lichidator judiciar provizoriu Art Pro Insolv SRL nu a 
predat gestiunea debitorului lichidatorului judiciar confirmat, respectiv nu a comunicat actele de procedură solicitate. 
4. Referitor la identificarea bunurilor și evidențelor contabile ale debitorului 
Conform informațiilor din Monitorul Oficial al României, administratorul societății Antonia Line Tour SRL este dna 
Neacsu E.. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Neacsu E. Somația nr. 
811/23.02.2022, transmisă prin e-mail la adresa antonia_line@yahoo.com, cât și la adresa de domiciliu, prin poștă cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin care a solicitat următoarele: 
„Vă solicităm să predați lichidatorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului 
Antonia Line Tour 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 Antonia Line Tour SRL. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021 (depusă la dosarul cauzei), la data de 30.09.2021 
debitorul Anotinia Line Tour SRL înregistrează următoarele active: 
- mijloace de transport – 136.647,67 lei; 
- alte creanțe imobilizate – 52.182,85 lei; 
- decontări din operațiuni în curs de clarificare – 343.000,00 lei; 
- numerar în valută în casierie – 8.130,65 lei; 
- numerar în lei în casierie – 910,64 lei. 
Este important de precizat faptul că, în cazul nepredării bunurilor existente în averea debitorului Antonia Line Tour 
SRL și a documentelor contabile către lichidatorul judiciar, sunteţi susceptibilă de atragerea răspunderii civile și 
penale.”.  
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, administratorul dna Neacsu E. nu a comunicat lichidatorului 
judiciar documentele financiar-contabile ale debitorului, respectiv nu a predat bunurile din averea debitorului Antonia 
Line Tour SRL în vederea inventarierii acestora conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
Subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei procesul-verbal de inventariere a bunurilor din averea debitorului Antonia 
Line Tour SRL întocmit de către fostul lichidator judiciar provizoriu Art Pro Insolv SPRL. 
Din cuprinsul unicului raport de activitate publicat în BPI - Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuțiilor in condițiile art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedura insolventei pentru debitorul S.C. Antonia 
Line Tour S.R.L, nr. 2995/14.12.2021, publicat în BPI nr. 21272/15.12.2021, se reține: „Urmare răspunsurilor primite 
de la instituțiile statului reiese faptul că debitoarea figurează în evidențele acestora cu următoarele bunuri mobile: 
-Autoutilitara Mercedes Benz serie șasiu WDB9061351N711215 
-Autoturism BW 750D XDRTVE serie șasiu WBAYB81080D247265, așa cum reiese din adresele nr. 27778/22..2021 
emisă de Primăria Bradu, precum și din adresa nr. 3996152/13.2021 emisă de D.R.P.C.I.V.” 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a procedat la analiza detaliată a documentelor financiar-contabile 
anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de către debitor, identificând următoarele aspecte: 
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- Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021 (depusă la dosarul cauzei), la data de 30.09.2021 
debitorul Anotinia Line Tour SRL înregistrează următoarele active: mijloace de transport – 136.647,67 lei; alte creanțe 
imobilizate – 52.182,85 lei; decontări din operațiuni în curs de clarificare – 343.000,00 lei; numerar în valută în casierie 
– 8.130,65 lei; numerar în lei în casierie – 910,64 lei. 
- Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021, în cursul lunii septembrie 2021 administratorul Neacșu 
E. a retras disponibilități bănești din casieria societății în valoare de 210.339,07 lei sub formă de restituiri de creditări. 
La data de 30.09.2021, debitorul Antonia Line Tour SRL nu mai înregistrează sume datorate asociatului unic dna 
Neacșu E.. 
- La data de 01.01.2021 debitorul înregistrează mijloace de transport în patrimoniu în valoare totală de 486.097,63 lei. 
În perioada 01.01.2021-31.08.2021 administratorul Neacșu E. a vândut mijloace de transport în valoare de 349.449,96 
lei, înregistrând venituri din vânzarea autovehiculelor în valoare de 12.287,39 lei (exclusiv TVA) și cheltuieli cu 
vânzarea autovehiculelor neamortizate de 172.894,34 lei. 
- În cursul lunii septembrie 2019, administratorul Neacșu E. a înregistrat sume din operațiuni în curs de decontare în 
valoare de 343.000,00 lei. 
- Conform Fișei contului 5121 Conturi la banca în lei, la data de 31.08.2021 debitorul Antonia Line Tour SRL 
înregistrează disponibilități bănești în conturi bancare în sumă de 12.185,42 lei. 
- Conform Registrului de casă aferent perioadei 01.03.2021-31.10.2021, la data de 26.09.2021 debitorul înregistrează 
numerar în casierie în valoare de 577.051,28 lei. 
Conform înscrisurilor anexate cererii de deschidere a procedurii insolvenței formulată de către debitor, Antonia Line 
Tour SRL deține conturi bancare la băncile: ING Bank SA și BRD Sucursala Pitești. 
Menționăm faptul că, subscrisa s-a aflat în imposibilitate de a depune specimenul de semnătură aferent conturilor 
bancare ale debitorului, având în vedere faptul că, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, 
figurează în continuare în calitate de lichidator judiciar – fostul lichidator judiciar provizoriu Art Pro Insolv SPRL, 
având în vedere faptul că, Încheierea de ședință din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în 
dosarul nr. 277/1259/2021, prin care a fost desemnată subscrisa în calitate de lichidator judiciar al debitorului, nu a fost 
publicată până în prezent în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
În vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, lichidatorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 814/23.02.2022 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 
Antonia Line Tour SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv 
comunicarea datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Antonia Line Tour SRL 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.  
În vederea identificării bunurilor aflate în prezent în averea debitorului, cât și a bunurilor valorificate de debitor prin 
administratorul Neacșu E. înainte de deschiderea procedurii simplificate a insolvenței, lichidatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 812/23.02.2022 către Primăria Comunei Bradu, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Antonia Line Tour SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2022 în evidențele fiscale ale Primăriei 
Comunei Bradu cu bunuri impozabile. (Anexa 4) 
- 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 Antonia Line Tour SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2022 în evidențele SPC-Regim 
Permise De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule.  
Lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea suplimentului la raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014, 
ulterior identificării tuturor documentelor financiar-contabile ale debitorului. 
5. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
277/1259/2021, onorariul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu de 260 lei lunar, 
exclusiv TVA, și un onorariu de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor. 
Onorariul lichidatorului judiciar pentru perioada 01.02.2022-28.02.2022 este în valoare totală de 309,40 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat. 
Conform Încheierii de ședință din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
277/1259/2021, onorariul lichidatorului judiciar provizoriu Art Pro Insolv SPRL este de 3000 lei, la care se adaugă 
TVA potrivit legii. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respecutos Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea identificării, inventarierii și evaluării bunurilor din averea debitorului, întocmirii suplimentului la raportul 
prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014, soluționării dosarului nr. 277/1259/2021/a1, întocmirea tabelului definitiv de 
creanțe și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
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Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


