
Convocare Adunarea Generală a Creditorilor 
Nr.: 2528 Data emiterii: 20.06.2022 

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. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Antonia Line Tour SRL nr. 
1455/06.04.2022 publicat în BPI nr. 6168/07.04.2022. 
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 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. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014, convoacă: Adunarea Generală a Creditorilor 
debitorului Antonia Line Tour SRL. 
Ședința Adunării Generale a Creditorilor va avea loc în data de 28.06.2022, ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș.  
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 28.06.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 05.07.2022, la ora 09:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.  
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în 
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, 
pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidatorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data 
fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 

(1). Avansarea de către creditori a sumei de 1200 lei în vederea achitării onorariului expertului evaluator Cătănoiu M. 
V. desemnat de către judectăroul sindic prin Încheierea de ședință din data de 31.05.2022 pronunțată în dosarul nr. 
277/1259/2021/a3 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având ca obiect acțiunea în anulare acte frauduloase 
formulată de lichidatorul judiciar în temeiul disp. art. 117 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi g) şi art. 118 din Legea nr. 85/2014, 
cu privire la anularea transferului patrimonial fraudulos efectuat de către Antonia Line Tour SRL prin administrator 
Neacșu E. către Fediuc M. C. în baza facturii fiscale seria ATM nr. 000004 din data de 10.06.2020, prin intermediul 
căreia Antonia Line Tour SRL în calitate de vânzător a vândut 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. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro sau prin fax la nr. 0256/220827. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  
 
 


