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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 1359 Din data de 01.04.2022 
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 lunar 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 6 (șase) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar 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 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, privind debitorul Antonia Line Tour SRL nr. 815/23.02.2022, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 01.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3409/23.02.2022 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-fond-01.03.2022.pdf. 
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. 
La termenul de judecată din data de 22.03.2022, s-a dispus amânarea pronunțării soluției data de 06.04.2022. 
Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
3. Referitor la preluarea actelor de procedură de la fostul lichidatorul judiciar 
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; 
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• 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 nr. AR39859048723, 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 Neacșu 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. 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Neacșu E. Somația nr. 
1343/31.03.2022, transmisă prin e-mail la adresa antonia_line@yahoo.com, 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. 
Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Antonia Line Tour SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea 
nr. 85/2014  se va efectua în data de 04.04.2022, la ora 11:00, la sediul social în sat Bradu, comuna Bradu, str. 
Principală, nr. 475, et. l, camera 1, județul Argeș. [...] 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. [...] 
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.”.  
Conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 67/227688/03.11.2021 întocmit de Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș (depus la dosarul cauzei), având în vedere neachitarea obligațiilor fiscale datorate 
de Antonia Line Tour SRL în valoare de 186.235 lei, executorul fiscal din cadrul A.J.F.P. Argeș a procedat la aplicarea 
sechestrului asupra bunului mobil din averea debitorului Antonia Line Tour SRL – autoutilitară marca Mercedes-Benz 
Sprinter, serie șasiu WDB9061351N711215, serie CIV L735117, an fabricație 2017, număr de înmatriculare AG-27-
ANT, în valoare de 80.000,00 lei, lăsat în custodia administratorului dna Neacșu E..  
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021 (depusă la dosarul cauzei, anexată cererii de deschidere a 
procedurii isolvenței formulată de debitor), 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; 
- disponibilități bănești în valută în conturi bancare – 1.121,66 lei; 
- numerar în valută în casierie – 8.130,65 lei; 
- numerar în lei în casierie – 910,64 lei. 
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: 
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- 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.  
Conform Adresei nr. 5564/07.03.2022 emisă de Primăria Bradu, societatea Antonia Line Tour SRL figurează în 
evidențele fiscale ale primăriei cu următoarele mijloace de transport pentru care datorează taxe și impozite în sumă 
totală de 9.052 lei: 
- autoutilitară, serie șasiu WDB9061351N711215, capacitate cilindrică 2143 cmc; 
- autoturism, serie șasiu WBAYB81080D247265, capacitate cilindrică 2993 cmc. (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 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Argeș nu a răspuns solicitărilor lichidatorului 
judiciar. 
5. Referitor la disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul disp. art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul privind 
cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Antonia Line Tour SRL, nr. 
1273/25.03.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5441/28.03.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Supliment-la-raportul-
intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf.  
Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Antonia Line Tour SRL, nr. 1273/25.03.2022, se rețin următoarele cauze care au determinat apariția stării de 
insolvență și prejudicierea creditorilor: 
• sustragerea de către administratorul dna Neacșu E. (având calitatea de custodie) a mijlocului din averea debitorului 
Antonia Line Tour SRL, aflat sub sechestrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș în valoare totală de 
80.000,00 lei reprezentând: autoutilitară marca Mercedes-Benz Sprinter, serie șasiu WDB9061351N711215, serie CIV 
L735117, an fabricație 2017, număr de înmatriculare AG-27-ANT; 
• sustragerea de către administratorul dna Neacșu E. (având calitatea de utilizator) a mijlocului din averea debitorului 
Antonia Line Tour SRL: autovehicul marca BMW, model Seria 7, serie șasiu WBAYB1080D247265, serie motor 
90200595, nr. de înmatriculare B-902-ANT; 
• retragerea disponibilităților bănești din casieria societății debitoare de către administratorul dna Neacșu E. în valoare 
de 210.339,07 lei sub formă de restituiri de creditări în luna septembrie 2021 – în luna precedentă încetării plăților; 
• retragerea disponibilităților bănești din casieria societății debitoare de către administratorul dna Neacșu E. în valoare 
de 343.000,00 lei, prin înregistrarea nejustificată a unor sume din operațiuni în curs de decontare de încasat; 
• sustragerea de către administratorul dna Neacșu E. a activelor din averea debitorului de la urmărirea creditorilor: 
echipamente tehnologice în valoare de 3.865,54 lei, mijloace de transport în valoare de 349.449,96 lei și mobilier, 
aparatură în valoare de 17.950,00  lei, în perioada 01.01.2021-31.08.2021, societatea debitoare înregistrând venituri din 
vânzarea autovehiculelor în valoare de 12.287,39 lei (exclusiv TVA) și cheltuieli cu vânzarea activelor imobilizate 
neamortizate de 172.894,34 lei; 
• utilizarea în interesul personal al administratorului dna Neacșu E. a activelor din averea debitorului Antonia Line Tour 
SRL existente la data de 30.09.2021: 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; disponibilități bănești în valută în conturi bancare – 
1.121,66 lei; numerar în valută în casierie – 8.130,65 lei; numerar în lei în casierie – 910,64 lei. 
• sustragerea de către administratorul dna Neacșu E. a activelor din averea debitorului de la urmărirea creditorilor: 
autotractor marca Mercedes-Benz 934.06/A24CPI/ACTROS 1844 LSNRI, nr. de omologare BJME141Y11U91RE, an 
fabricație 2011, nr. de identificare WDB9340621L604317; motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, serie șasiu 
WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017; autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, 
serie șasiu WDD1173521N278715; autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-
NMA, serie șasiu WBAJC310X0G871794, prin valorificarea acestora la prețuri derizorii, cu mult diminuate prin 
raportare la prețul de achiziție, respectiv la valoarea de piață actuală a acestora; 
• continuarea activității economice a debitorului Antonia Line Tour SRL care ducea în mod vădit la starea de încetare 
de plăți, de către administratorul dna Neacșu E.;  
• nepredarea de către administratorul dna Neacșu E. a documentelor financiar-contabile aferente activității economice 
desfășurate de către debitoarea Antonia Line Tour SRL; 
• neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea de către administratorul dna Neacșu E. a prilejuit pierderea de 
informaţii contabile, respectiv evidenţa clară a debitorilor societăţii, lucru care a făcut imposibilă urmărirea acestora în 
vederea recuperării creanţelor datorate, prejudiciind astfel în mod vădit creditorii societăţii, prin diminuarea 
patrimoniului debitoarei; 
• introducerea tardivă a cererii de deschidere a procedurii insolvenței de către administratorul dna Neacșu E., 
prejuduciind societatea debitoare și creditorii de la recuperarea creanțelor. 
6. Referitor la disp. art. 117 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi g) şi art. 118 din Legea nr. 85/2014 
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Administratorul statutar Neacșu E. a vândut următoarele mijloace de transport din averea societății debitoare Antonia 
Line Tour SRL: 
• autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-NMA, serie șasiu 
WBAJC310X0G871794 
Conform facturii fiscale seria TDS nr. 0003675 din data de 20.09.2019 emisă de societatea Truck Diesel Service SRL, 
societatea Antonia Line Tour SRL a achiziționat de la societatea Truck Diesel Service SRL bunul mobil – autoturism 
marca BMW 520D, serie șasiu WBAJC310X0G871794, an fabricație 2017, la prețul de 25.210,08 EURO (exclusiv 
TVA), respectiv 30.000,00 EURO (inclusiv TVA), echivalent a 144.459,00 lei (la cursul BNR de 4,8153 lei/euro din 
data de 20.09.2019).  
Conform facturii fiscale seria ATM nr. 000004 din data de 10.06.2020 emisă de societatea Antonia Line Tour SRL, 
societatea Antonia Line Tour SRL prin administrator Neacșu E. în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică 
Fediuc M. C. în calitate de cumpărător, bunul mobil din averea Antonia Line Tour SRL – autoturism M1, marca BMW, 
seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-NMA, serie șasiu WBAJC310X0G871794, la prețul de 2.100,84 
EURO (exclusiv TVA), respectiv 2.500,00 EURO (inclusiv TVA), echivalent a 12.094,25 lei (la cursul BNR de 4,8377 
lei/euro).  
Până în prezent, administratorul societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. nu a comunicat 
lichidatorului judiciar documentul justificativ al încasării de către Antonia Line Tour SRL în calitate de vânzător a 
contravalorii bunului mobil - autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-NMA, 
serie șasiu WBAJC310X0G871794, de 2.100,84 EURO (exclusiv TVA), respectiv 2.500,00 EURO (inclusiv TVA). 
Mai mult decât atât apreciem că bunul mobil - autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare 
AG-50-NMA, serie șasiu WBAJC310X0G871794, a fost vândut la un preț derizoriu, cu mult diminuat prin raportare la 
prețul de achiziție al acestui bun – de 25.210,08 EURO (exclusiv TVA), respectiv 30.000,00 EURO (inclusiv TVA). 
Menționăm faptul că, deși în cuprinsul Facturii fiscale seria ATM nr. 000004 din data de 10.06.2020, administratorul 
societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. a menționat „motor defect”, nu a fost întocmit un raport de 
inspecție tehnică în baza căruia să fie justificată vânzarea autoturismului la acest preț cu mult diminuat prin raportare la 
prețurile practicate pe piață pentru această marcă de autoturismul și având același an de fabricație. 
În prezent, valoarea de piață a bunului mobil autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, an fabricație 2017, este 
de aprox. 24.000 EURO exclusiv TVA. 
Lichidatorul judiciar a formulat acțiune în anulare acte frauduloase în temeiul disp. art. 117 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi g) 
şi art. 118 din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat, în mod respectuos, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea pe care 
o va pronunța să dispună: 
- Anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către Antonia Line Tour SRL către Fediuc M. C. prin 
intermediul Facturii fiscale seria ATM nr. 000004 din data de 10.06.2020, prin intermediul cărora Antonia Line Tour 
SRL în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Fediuc M. C. în calitate de cumpărător, bunul mobil din 
averea Antonia Line Tour SRL – autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-
NMA, serie șasiu WBAJC310X0G871794; 
- Repunerea părților în situația anterioară încheierii Facturii fiscale seria ATM nr. 000004 din data de 10.06.2020, în 
sensul obligării pârâtului Fediuc M. C. la restituirea bunului mobil transferat fraudulos - autoturism M1, marca BMW, 
seria 5 G30/520D, număr de înmatriculare AG-50-NMA, serie șasiu WBAJC310X0G871794, către debitorul Antonia 
Line Tour SRL; 
- În subsidiar: În ipoteza în care acest bun nu mai există, solicităm obligarea pârâtului Fediuc M. C. la restituirea către 
debitorul Antonia Line Tour SRL a contravalorii bunului mobil transferat de la data transferului patrimonial efectuat – 
10.06.2020 şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului 
patrimonial fraudulos; 
- Obligarea pârâtului Fediuc M. C. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului demers judiciar. 
• autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, serie șasiu WDD1173521N278715 
Conform Contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport încheiat în data de 31.10.2018 (înregistrat la 
organul fiscal local – Primăria Bradu sub nr. 33981/01.11.2018), la data de 31.10.2018 societatea Antonia Line Tour 
SRL prin administrator Neacșu E. a achiziționat de la persoana fizică Dumitru I. V., mijlocul de transport – autoturism 
marca Mercedes-Benz, tipul CLA45 AMG, număr de identificare WDD1173521N278715, capacitate cilindrică 1991 
cm³, an fabricație 2016, numărul cărții de identitate a vehiculului M617587, la prețul de 32.500 EURO.   
Conform facturii fiscale seria ATM nr. 000003 din data de 28.04.2020 emisă de societatea Antonia Line Tour SRL, 
Antonia Line Tour SRL prin administrator Neacșu E. în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Enache 
C. D. în calitate de cumpărător, bunul mobil din averea Antonia Line Tour SRL – autoturism M1, marca Mercedes-
Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, serie șasiu WDD1173521N278715, la prețul de 3.361,34 EURO (exclusiv TVA), 
respectiv 4.000,00 EURO (inclusiv TVA).  
Până în prezent, administratorul societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. nu a comunicat 
lichidatorului judiciar documentul justificativ al încasării de către Antonia Line Tour SRL în calitate de vânzător a 
contravalorii bunului mobil - autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, serie șasiu 
WDD1173521N278715, an fabricație 2016, de 3.361,34 EURO (exclusiv TVA), respectiv 4.000,00 EURO (inclusiv 
TVA). 
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Mai mult decât atât apreciem că bunul mobil - autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, 
serie șasiu WDD1173521N278715, an fabricație 2016, a fost vândut la un preț derizoriu, cu mult diminuat prin 
raportare la prețul de achiziție al acestui bun – de 32.500 EURO. 
Menționăm faptul că, deși în cuprinsul Facturii fiscale seria ATM nr. 000003 din data de 28.04.2020, administratorul 
societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. a menționat „motor și cutie defecte”, nu a fost întocmit un 
raport de inspecție tehnică în baza căruia să fie justificată vânzarea autoturismului la acest preț cu mult diminuat prin 
raportare la prețurile practicate pe piață pentru această marcă de autoturismul și având același an de fabricație. 
În prezent, valoarea de piață a bunului mobil autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, an 
fabricație 2016, este de aprox. 32.900 EURO exclusiv TVA. 
Lichidatorul judiciar a formulat acțiune în anulare acte frauduloase în temeiul disp. art. 117 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi g) 
şi art. 118 din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat, în mod respectuos, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea pe care 
o va pronunța să dispună: 
- Anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către Antonia Line Tour SRL către Enache C. D. prin 
intermediul Facturii fiscale seria ATM nr. 000003 din data de 28.04.2020, prin intermediul cărora Antonia Line Tour 
SRL în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Enache C. D. în calitate de cumpărător, bunul mobil din 
averea Antonia Line Tour SRL – autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, serie șasiu 
WDD1173521N278715; 
- Repunerea părților în situația anterioară încheierii Facturii fiscale seria ATM nr. 000003 din data de 28.04.2020, în 
sensul obligării pârâtului Enache C. D. la restituirea bunului mobil transferat fraudulos - autoturism M1, marca 
Mercedes-Benz, tipul CLA 45 AMG 4MATIC, serie șasiu WDD1173521N278715, către debitorul Antonia Line Tour 
SRL; 
- În subsidiar: În ipoteza în care acest bun nu mai există, solicităm obligarea pârâtului Enache C. D. la restituirea către 
debitorul Antonia Line Tour SRL a contravalorii bunului mobil transferat de la data transferului patrimonial efectuat – 
28.04.2020 şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului 
patrimonial fraudulos; 
- Obligarea pârâtului Enache C. D. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului demers judiciar.  
• motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, serie șasiu WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017 
Conform facturii fiscale seria ATM nr. 000002 din data de 17.03.2020 emisă de societatea Antonia Line Tour SRL, 
Antonia Line Tour SRL prin administrator Neacșu E. în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Stoica L. 
M. în calitate de cumpărător, bunul mobil din averea Antonia Line Tour SRL – motociclu L3E, marca BMW, S1000 
RR, serie șasiu WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017, la prețul de 1.680,67 EURO (exclusiv TVA), respectiv 
2.000,00 EURO (inclusiv TVA). 
Administratorul Neacșu E. nu a comunicat lichidatorului judiciar documentul justificativ al încasării de către Antonia 
Line Tour SRL în calitate de vânzător a contravalorii bunului mobil - motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, serie 
șasiu WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017, de 1.680,67 EURO (exclusiv TVA), respectiv 2.000,00 EURO 
(inclusiv TVA). 
Mai mult decât atât apreciem că bunul mobil - motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, serie șasiu 
WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017, a fost vândut la un preț derizoriu, cu mult diminuat prin raportare la 
valoarea de piață actuală. 
În prezent, valoarea de piață a bunului mobil motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, an fabricație 2017, este de aprox. 
14.500 EURO exclusiv TVA. 
Menționăm faptul că, deși în cuprinsul Facturii fiscale seria ATM nr. 000002 din data de 17.03.2020, administratorul 
societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna Neacșu E. a menționat „motor defect”, nu a fost întocmit un raport de 
inspecție tehnică în baza căruia să fie justificată vânzarea autoturismului la acest preț cu mult diminuat prin raportare la 
prețurile practicate pe piață pentru această marcă de autoturismul și având același an de fabricație. 
Lichidatorul judiciar a formulat acțiune în anulare acte frauduloase în temeiul disp. art. 117 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi g) 
şi art. 118 din Legea nr. 85/2014, prin care a solicitat, în mod respectuos, Onoratului Tribunal ca prin hotărârea pe care 
o va pronunța să dispună: 
- Anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către Antonia Line Tour SRL către Stoica L. M. prin 
intermediul Facturii fiscale seria ATM nr. 000002 din data de 17.03.2020, prin intermediul cărora Antonia Line Tour 
SRL în calitate de vânzător a valorificat către persoana fizică Stoica L. M. în calitate de cumpărător, bunul mobil din 
averea Antonia Line Tour SRL – motociclu L3E, marca BMW, S1000 RR, serie șasiu WB10D500XHZ702686, an 
fabricație 2017; 
- Repunerea părților în situația anterioară încheierii Facturii fiscale seria ATM nr. 000002 din data de 17.03.2020, în 
sensul obligării pârâtului Stoica L. M. la restituirea bunului mobil transferat fraudulos - motociclu L3E, marca BMW, 
S1000 RR, serie șasiu WB10D500XHZ702686, an fabricație 2017, către debitorul Antonia Line Tour SRL; 
- În subsidiar: În ipoteza în care acest bun nu mai există, solicităm obligarea pârâtului Stoica L. M. la restituirea către 
debitorul Antonia Line Tour SRL a contravalorii bunului mobil transferat de la data transferului patrimonial efectuat – 
17.03.2020 şi a dobânzii legale penalizatoare aferentă acestei sume, calculată de la data efectuării transferului 
patrimonial fraudulos; 
- Obligarea pârâtului Stoica L. M. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentului demers judiciar.  
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 277/1259/2021/a2 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, până la data 
întocmirii prezentului raport de activitate nefiind stabilit primul termen de judecată. 
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7. Referitor la sumele avansate 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 23,40 lei, astfel:  

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001452 24.02.2022 8.80 lei 

Comunicare somație către administratorul 
Neacșu E. 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002387 28.03.2022 14.60 lei 

Comunicare acțiuni în anulare acte frauduloase 
către Tribunalul Specializat Argeș 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor 

de procedură 
23,40 lei 

 
8. 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 01.02.2022-31.03.2022 este în valoare totală de 618,80 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat, calculat astfel: 260 lei (exclusiv TVA) * 2 luni. 
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. 
 
9. 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, soluționării dosarului nr. 
277/1259/2021/a1 și a acțiunilor în anularea actelor frauduloase, întocmirea tabelului definitiv de creanțe și îndeplinirea 
atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


