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

Nr.: 1301 Data emiterii: 29.03.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 621/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj; Judecător-sindic: Răzvan Rareș 
Costea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, jud. Cluj. 
3.1. Debitor: El Cons Service SRL, cod de identificare fiscală: RO 255268; Sediul social: Câmpia Turzii, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 55, jud. Cluj; Număr de ordine în registrul comerţului J12/3394/1992. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului El Cons Service SRL nr. 
5241/06.12.2021 publicat în BPI nr. 20764/08.12.2021. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului El Cons Service SRL, numit 
prin Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
621/1285/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de activitate privind 
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor lichidatorului judiciar și justificarea cheltuielilor efectuate în procedura 
simplificată de insolvenţă, conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul El Cons Service SRL, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

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

justificarea cheltuielilor efectuate în procedura simplificată de insolvenţă,  

conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul El Cons Service SRL 
Număr dosar 621/1285/2021; Tribunalul Specializat Cluj 
Judecător-sindic: Răzvan Rareș Costea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: El Cons Service SRL 
1. Referitor la 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 El Cons Service SRL nr. 575/08.02.2022, întocmit 
pentru termenul de judecată din data de 15.02.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2418/09.02.2022 
(extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-de-activitate-termen-fond-15.02.2022.pdf. 
2. Referitor la art. 155 din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Raportul de evaluare a 
bunurilor mobile din averea debitorului El Cons Service SRL, nr. 268/21.01.2022 întocmit de Somlea Eval SRL prin 
expert evaluator membru ANEVAR Cheșa F., respectiv a publicat în BPI nr. 1566/28.01.2022 anunțul nr. 
385/26.01.2022 privind depunerea raportului, acesta fiind afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/01/Anunt-privind-depunerea-raportului-de-evaluare-a-
bunurilor-mobile.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
3. Referitor la art. 39 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a fost în imposibilitate de a deschide contul unic de insolvență al 
debitorului, în vederea menționării acestuia în cadrul regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în 
vederea valorificării bunurilor din averea debitorului, având în vedere faptul că, în prezent la Registrul Comerțului 
figurează în continuare în calitate de lichidator judiciar ca fiind C.I. I. Georgiu I. A. SPRL (fostul lichidator judiciar 
provizoriu). 
În acest sens, subscrisa a comunicat Notificarea nr. 5240/06.12.2021 către Oficiul Registrului  Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Cluj, prin care a solicitat efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul în care societatea este înscrisă, 
privind confirmarea în calitate de lichidator judiciar a debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL.  Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj nu a dat curs solicitarii formulate de lichidatorul judiciar Consultant 
Insolventa SPRL. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei cererile nr. 479/01.02.2022, nr. 874/28.02.2022 și nr. 
1248/24.03.2022 prin care a solicitat publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență și comunicarea către Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a Încheierii de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021 pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare. 
Raportat la faptul că, la data întocmirii prezentului raport de activitate, nu a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență și comunicată către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a Încheierii de ședință din 
data de 19.10.2021, revenim și solicităm în mod respectuos comunicarea de către Tribunalul Specializat Cluj către 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a Încheierii de ședință din data de 19.10.2021 privind 
confirmarea Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar a debitorului El Cons Service SRL. 
4. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
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Sumele avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura simplificată a 
insolvenței sunt în cuantum de 28,80 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

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

Comunicare notificare către administratorul statutar Ilias 
C. A. 

2 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului  RC22/ D0034309 01.02.2022 20.00 lei Furnizare informații debitor 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
28,80 lei 

 
5. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
621/1285/2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 238 
lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 19.10.2021-19.03.2022 este în valoare totală de 1.416,10 lei 
(inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 238 lei (exclusiv TVA) * 5 luni. 
6. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Judecatorului sindic să dispună comunicarea de către Tribunalul 
Specializat Cluj către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a Încheierii de ședință din data de 
19.10.2021 privind confirmarea Consultant Insolventa SPRL în calitate de lichidator judiciar a debitorului El Cons 
Service SRL și acordarea unui nou termen în vederea continuării procedurii simplificate de insolvență a debitorului El 
Const Service SRL pentru valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului 
judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


