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

Nr.: 2042 Data emiterii: 16.05.2022 
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 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 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 
De la termenul de judecată din data de 15.02.2022, lichidatorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- 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; 
- 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. 1301/29.03.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 29.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5597/30.03.2022 (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-lunar-29.03.2022.pdf; 
- 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. 1789/29.04.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 29.04.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7453/02.05.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Raport-de-activitate-termen-lunar-29.04.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. 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 și Notificarea nr. 1784/29.04.2022 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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei cererile nr. 479/01.02.2022, nr. 874/28.02.2022, nr. 
1248/24.03.2022 și nr. 1532/11.04.2022 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. 
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Raportat la faptul că, 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, lichidatorul judiciar a procedat la 
publicarea Notificării nr. 1816/02.05.2022 în BPI nr. 7532/03.05.2022, privind înlocuirea lichidatorului judiciar numit 
prin hotărârea de deschidere a procedurii Cabinet Individual de Insolvență Georgiu I. A. cu practicianul în insolvență 
Consultant Insolvenţă SPRL desemnat prin adunarea creditorilor din data de 30.09.2021.  
În baza notificării nr. 1816/02.05.2022 publicate în BPI nr. 7532/03.05.2022, reprezentanții Oficiului Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj au procedat la modificarea mențiunilor privind lichidatorul judiciar și 
reprezentantul permanent al acestuia în Registrul Comerțului. 
Lichidatorul judiciar a procedat la deschiderea contului unic de insolvență al debitorului El Cons Service SRL - cod 
IBAN RO94BTRLRONCRT0645551201 deschis la Banca Transilvania SA. 
3. Referitor la disp. art. 154 alin. (2) și art. 155 din Legea nr. 85/2014 
Ulterior primirii actelor de proprietate ale mijloacelor de trasport, acestea au fost comunicate de către subscrisa 
expertului evaluator desemnat în vederea întocmirii raportului de evaluare. 
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) 
Conform Raportului 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., valoarea bunurilor mobile din averea 
debitorului El Cons Service SRL este următoarea: 
- Mijloace de transport: 

Nr. 
inventar 

Denumire Localizarea bunului la data inspecției Valoare 
de piață 
EURO 

Valoare de 
piață 
LEI 

44 Autoutilitară N1 NISSAN PATROL, nr. de identificare 
JN10KYY60U0200240, nr. de înmatriculare CJ 24 RDX 

mun. Cluj Napoca, str. Bobâlnei 
nr. 65, jud. Cluj, în incinta Pieței 

Oser Cluj Napoca 

3.340  16.525 
 

45 REMORCĂ SPECIALA O1 - REMA, nr. de identificare 
ROTM66B3360003, nr. de înmatriculare CJ 27 RDX 

Loc. Suatu nr. 381, com. Suatu, 
jud.Cluj 

600 
 

2.969  
 

21 Autoutilitară N1 MERCEDES BENZ SPRINTER 310D, nr. de 
identificare WDB9034231P792986, nr. de înmatriculare CJ 29 

RDX 

mun. Cluj Napoca, str. Speranței 
nr. FN, jud. Cluj, service auto 

2.260 
 

11.182 
 

Valoare de piață totală 6.200 
EURO 

30.676 
LEI 

Cursul de schimb utilizat pentru conversie este de: 1 euro = 4,9476 RON. 
- Mașini și utilaje pentru construcții: 

Nr. 
inventar 

Denumire Localizarea bunului la data inspecției Valoare 
de piață 
EURO 

Valoare de 
piață 
LEI 

23 Aparat de măsurat și control 
FUJIKURA FSM 18S, seria/tip 5270 

Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 100  495 

41 Mașină de suflat FREMCO, seria/tip 1550 / an 2015 Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 3.105 15.362 
42 Hidraulic multipower pack FREMCO, seria/tip 

9328.1080/TR-3/4/2015 
Mun. Cluj Napoca, str. Speranței FN, jud.Cluj – 

atelier auto 
867 4.290 

43 Control valce complete w. horses Mun. Cluj Napoca, str. Speranței FN, jud.Cluj – 
atelier auto 

311 1.539 

46 Sondă canalizare Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 108 534 
29 Pompă apă honda, seria/tip WAAJ / 2006 / 4.0 

kw / 52 kg 
Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 235 1.163 

30 Still TS420 cu accesorii Loc. Suatu nr. 381, jud.Cluj 340 1.682 
31 Mai compactor RAMMAX, seria/tip DS-68 / 

RAMMAX 
Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 236 1.168 

32 Lansator fibră optică 300 m Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 310 1.534 
34 Demolator Hilti TE100, seria/tip HILTI TE1000 Loc. Suatu nr. 381, jud.Cluj 235 1.163 
36 Spirală întindere 9,73-10,51 mm Loc. Mihai Viteazu nr. 1007, jud.Cluj 30 148 
39 Freză stihl BT360 Loc. Suatu nr. 381, jud.Cluj 383 1.895 

Valoare de piață totală 6.260 
EURO 

30.972 LEI 

Cursul de schimb utilizat pentru conversie este de: 1 euro = 4,9476 RON. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor la sediul procesual al lichidatorului 
judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 18.05.2022, ora 08:00, cu următoarea ordine 
de zi: 
„(1). Aprobarea Raportului 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. 
(2). Aprobarea tipului de vânzare a bunurilor mobile reprezentând mijloace de transport, mașini și utilaje pentru 
construcții din averea debitorului El Cons Service SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se 
va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători. 
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(3). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea individuală a 
mijloacelor de transport din averea debitorului El Cons Service SRL: Autoutilitară N1, marca Nissan, tip  
KYY60/Patrol, serie șasiu JN10KYY60U0200240, număr de înmatriculare CJ 24 RDX, an fabricație 1996, cilindree 
2826 cmc, putere 85 kW, caroseria BB furgon, combustibil motorină, stare tehnică nefuncțională, culoare gri; Remorcă 
specială O1, marca REMA, serie șasiu ROTM66B3360003, număr de înmatriculare CJ 27 RDX, caroseria SG alte 
activități, culoare gri, an fabricație 2006, stare tehnică funcțională; Autoutilitară N1, marca Mercedes Benz, tip 
310D/Sprinter, serie șasiu WDB9034231P792986, număr de înmatriculare CJ 29 RDX, an fabricație 1998, combustibil 
motorină, cilindree 2874 cmc, putere 75 kW, caroserie BA02 obloane rabatabile, culoare alb, stare tehnică funcțională. 
(4). Aprobarea valorificării în bloc a bunurilor mobile reprezentând mașini și utilaje pentru construcții din averea 
debitorului El Cons Service SRL. 
(5). Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor 
mobile reprezentând mașini și utilaje pentru construcții din averea debitorului El Cons Service SRL”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 18.05.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 25.05.2022, la ora 08:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului El Cons Service SRL din data de 18.05.2022, ora 08:00 a 
fost publicat în BPI nr. 8118/11.05.2022 și afișate pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-data-de-18.05.2022-
si-25.05.2022-ora-09.00.pdf.  
Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea individuală a mijloacelor de 
transport din averea debitorului El Cons Service SRL: Autoutilitară N1, marca Nissan, tip  KYY60/Patrol, serie șasiu 
JN10KYY60U0200240, număr de înmatriculare CJ 24 RDX, an fabricație 1996, cilindree 2826 cmc, putere 85 kW, 
caroseria BB furgon, combustibil motorină, stare tehnică nefuncțională, culoare gri; Remorcă specială O1, marca 
REMA, serie șasiu ROTM66B3360003, număr de înmatriculare CJ 27 RDX, caroseria SG alte activități, culoare gri, an 
fabricație 2006, stare tehnică funcțională; Autoutilitară N1, marca Mercedes Benz, tip 310D/Sprinter, serie șasiu 
WDB9034231P792986, număr de înmatriculare CJ 29 RDX, an fabricație 1998, combustibil motorină, cilindree 2874 
cmc, putere 75 kW, caroserie BA02 obloane rabatabile, culoare alb, stare tehnică funcțională, a fost afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Regulament-de-vanzare-
mijloace-de-transport-din-averea-debitorului-El-Cons-Service-SRL.pdf. 
Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile 
reprezentând mașini și utilaje pentru construcții din averea debitorului El Cons Service SRL a fost afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Regulament-de-vanzare-
masini-si-utilaje-pentru-constructii-din-averea-debitorului-El-Cons-Service-SRL.pdf. 
3. 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 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 

 
4. 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 19.10.2021-19.05.2022 este în valoare totală de 1.982,54 lei 
(inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 238 lei (exclusiv TVA) * 7 luni. 
5. 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; 
- 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. 


