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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr.: 2183 Din data de 24.05.2022 
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 6 (șase) 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 disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
De la termenul de judecată din data de 01.03.2022, 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 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; 
- 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. 1359/01.04.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 02.04.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5875/04.04.2022 (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-02.04.2022.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 Antonia Line Tour SRL nr. 1811/02.05.2022, întocmit 
pentru termenul lunar din data de 02.05.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7476/02.05.2022 (extras 
BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-lunar-02.05.2022.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.  
Prin Sentința civilă nr. 163/2022 din data de 06.04.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 
277/1259/2021/a1 s-a dispus: „Admite cererea formulată de petenta UAT Comuna Bradu. Constată că petenta este de 
drept repusă în termenul de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor asupra debitorului Antonia Line Tour S.R.L.. 
Dispune lichidatorului judiciar să analizeze cererea de creanţă formulată de petenta- creditoare, conform art 106 şi urm. 
din Legea insolvenţei. Executorie”. 
Menționăm faptul că, creanța solicitată de UAT Comuna Bradu în valoare de 6.083 lei prin Cererea de repunere în 
termen pentru depunerea cererii de admitere a creanței (înregistrată la dosarul cauzei în data de 23 decembrie 2021), a 
fost înscrisă în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Antonia Line Tour SRL nr. 
3111/27.12.2021 publicat în BPI nr. 21982/29.12.2021. 
3. Referitor la disp. art. 112 alin. (1) din Legea 85/2014 
În temeiul art. 112 alin. (1) din Legea 85/2014, respectiv având în vedere soluționarea dosarului nr. 277/1259/2021/a1, 
lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Antonia Line Tour SRL 
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nr. 1455/06.04.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6168/07.04.2022 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Tabel-definitiv-de-
creante-intocmit-impotriva-debitorului-Antonia-Line-Tour-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
4. Referitor la identificarea bunurilor și evidențelor contabile ale debitorului 
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. 
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. [...] 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.”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
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.”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
În data de 04.04.2022, reprezentanții lichidatorului judiciar s-au deplasat la sediul social al debitorului Antonia Line 
Tour SRL din sat Bradu, comuna Bradu, str. Principală, nr. 475, et. l, camera 1, județul Argeș (sediu social valabil 
conform mențiunilor din Registrul Comerțului), în vederea efectuării procedurii de inventariere a bunurilor din averea 
debitorului conform disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014. 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 1399/04.04.2022, debitoarea prin administratorul Neacșu E. nu a înțeles 
să predea lichidatorului judiciar activele societății și evidența contabilă, existând prezumția că aceasta le folosește în 
interes personal, ascunzând bunurile de la urmărirea creditorilor. 
În patrimoniul debitorului Antonia Line Tour SRL au fost identificate următoarele bunuri: 

Denumire mijloc de transport Existență 
faptică 

Observații 

Autoutilitară marca Mercedes-Benz Sprinter, serie șasiu 
WDB9061351N711215, serie CIV L735117, an fabricație 2017, număr 
de înmatriculare AG-27-ANT, culoare alb, combustibil motorină 

lipsă 
 

Din declarațiile administratorului, autoutilitara a fost 
predată la fier vechi. Nu au fost prezentate documente 
justificative. 

Autoturism, marca BMW, model Seria 7, tipul 7L/YBB1/750d/ 
xDrive, serie șasiu WBAYB81080D247265, serie motor 90200595, 
capacitate cilindrică 2993 cmc, nr. de înmatriculare B-902-ANT, 
caroseria AA berlina, combustibil motorină, nr. total de locuri 5, 
culoare maro 

 
lipsă 

 

Din declarațiile administratorului, autoturismul a fost 
predat finanțatorului Idea Leasing IFN SA. Nu au fost 
prezentate documente justificative. 

Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021, la data de 30.09.2021 debitorul Antonia Line Tour SRL 
înregistrează următoarele active: 

Denumire active Existență 
faptică 

Observații 

Mijloace de transport în valoare de 
136.647,67 lei 
 

Lipsă Din declarațiile administratorului, autoutilitara marca Mercedes-Benz Sprinter, serie 
șasiu WDB9061351N711215 a fost predată la fier vechi. Nu au fost prezentate 
documente justificative.  
Din declarațiile administratorului, autoturismul marca BMW, model Seria 7, tipul 
7L/YBB1/750d/ xDrive, serie șasiu WBAYB81080D247265 a fost predat 
finanțatorului Idea Leasing IFN SA. Nu au fost prezentate documente justificative. 

Alte creanțe imobilizate în valoare de 
52.182,85 lei 

- Administratorul Neacșu E. nu a adus explicații cu privire la creanțele imobilizate. 

Decontări din operațiuni în curs de 
clarificare de încasat în valoare de 
343.000,00 lei 

- Administratorul Neacșu E. nu a adus explicații cu privire la creanțele imobilizate. 

Disponibilități bănești în valută în conturi 
bancare în valoare de 1.121,66 lei 

Lipsă Din declarațiile administratorului, nu există în averea debitorului aceste sume de bani. 

Numerar în valută în casierie în sumă de Lipsă Din declarațiile administratorului, nu există în averea debitorului aceste sume de bani. 
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8.130,65 lei 
Numerar în lei în casierie în sumă de 
910,64 lei 

Lipsă Din declarațiile administratorului, nu există în averea debitorului aceste sume de bani. 

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 Cererii de admitere a creanței formulată de Idea Leasing IFN SA și Idea Broker de Asigurare SRL, societatea 
Antonia Line Tour SRL datorează suma de 48.722,54 lei în baza contractului de leasing financiar nr. 102035 din data de 
17.09.2019, având ca obiect dreptul de folosință asupra autoturismului marca BMW Seria 7, serie șasiu 
WBAYB1080D247265, nr. de înmatriculare B-902-ANT.  
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) 
Lichidatorul judiciar a comunicat Adresa nr. 1570/13.04.2022 către Idea Leasing IFN SA prin care a solicitat 
comunicarea informațiilor privind menținerea/rezilierea contractului de leasing financiar nr. 102035 din data de 
17.09.2019 încheiat între Antonia Line Tour SRL și Idea Leasing IFN SA, având ca obiect finanțarea în regim de 
leasing financiar în legătură cu bunul Autoturism, marca BMW, model Seria 7, tipul 7L/YBB1/750d/ xDrive, serie șasiu 
WBAYB81080D247265, serie motor 90200595, capacitate cilindrică 2993 cmc, nr. de înmatriculare B-902-ANT, 
caroseria AA berlina, combustibil motorină, nr. total de locuri 5, culoare maro, respectiv informații prin eventuala 
recuperare a bunului mobil menționat anterior. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, creditorul Idea Leasing IFN SA nu a răspuns solicitărilor 
subscrisei. 
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. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
6. Referitor la disp. art. 169 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a înaintat către Tribunalul Specializat Argeș Cererea de antrenare a răspunderii administratorului 
Neacșu E. formulată în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d), e) și g) din Legea nr. 85/2014. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 277/1259/2021/a5 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 14.06.2022. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Răspuns la întâmpinarea formulată de pârâta Neacșu E.. 
7. Referitor la disp. art. 117 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi g) şi art. 118 din Legea nr. 85/2014 
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). 
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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. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 277/1259/2021/a3 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 03.05.2022. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 277/1259/2021/a3 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 03.05.2022. 
La termenul de judecată din data de 03.05.2022, s-a dispus „În temeiul art. 53 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, 
desemnează în calitate de curator special pe Neacşu E., în vederea reprezentării debitoarei Antonia Line Tour SRL în 
prezentul dosar ce are ca obiect cererea lichidatorului judiciar privind anularea actelor invocate a fi frauduloase. Cu apel 
în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Specializat Argeş”. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Răspuns la întâmpinarea formulată de societatea debitoare Antonia Line 
Tour SRL prin fostul administrator statutar dna Neacșu E., solicitând, în mod respectuos, Onoratei Instanțe să dispună: 
- Respingerea probei cu expertiza extrajudiciară – Nota tehnică nr. 32/04.06.2020 întocmită de IATSA Platforma 
Ștefănești SA, depusă de către fostul administrator statutar dna Neacșu E., ca fiind Inadmisibilă; 
- Înlăturarea/respingerea argumentelor şi susţinerilor pârâtei ca nefondate; 
- Încuviințarea probei cu interogatoriul pârâtului Fediuc M. C.; 
- Încuviințarea probei cu interogatoriul fostului administrator statutar al societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna 
Neacșu E.; 
- Încuviințarea probei cu expertiza evaluatorie a bunului mobil autoturism M1, marca BMW, seria 5 G30/520D, număr 
de înmatriculare AG-50-NMA, serie șasiu WBAJC310X0G871794, care va fi efectuată de către un expert evaluator 
membru ANEVAR cu legitimaţia și parafa de membru vizate pentru anul 2022; 
- Admiterea acțiunii în anulare acte frauduloase astfel cum aceasta a fost formulată. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 31.05.2022. 
• 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). 
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. 
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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.  
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 277/1259/2021/a4 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 31.05.2022. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 277/1259/2021/a4 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 31.05.2022. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Răspuns la întâmpinarea formulată de societatea debitoare Antonia Line 
Tour SRL prin fostul administrator statutar dna Neacșu E. și întâmpinarea formulată de pârâtul Enache C. D., solicitând, 
în mod respectuos, Onoratei Instanțe să dispună: 
- Respingerea probei cu expertiza extrajudiciară – Nota tehnică din data de 23.04.2020 și Calculare reparație nr. 
WDD1173521 întocmite de Truck Diesel Service SRL, depuse de către fostul administrator statutar dna Neacșu E., ca 
fiind inadmisibilă; 
- Înlăturarea/respingerea argumentelor şi susţinerilor pârâtei Neacșu E. ca nefondate; 
- Încuviințarea probei cu interogatoriul pârâtului Enache C. D.; 
- Încuviințarea probei cu interogatoriul fostului administrator statutar al societății debitoare Antonia Line Tour SRL dna 
Neacșu E.; 
- Încuviințarea probei cu expertiza evaluatorie a bunului mobil autoturism M1, marca Mercedes-Benz, tipul CLA 45 
AMG 4MATIC, serie șasiu WDD1173521N278715, care va fi efectuată de către un expert evaluator membru 
ANEVAR cu legitimaţia și parafa de membru vizate pentru anul 2022; 
- Admiterea acțiunii în anulare acte frauduloase astfel cum aceasta a fost formulată. 
• 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: 
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- 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, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 14.06.2022. 
8. 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 38.00 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 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002862 13.04.2022 14.60 lei 

Comunicare cerere de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar către Tribunalul Specializat Argeș 

 
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
38.00 lei 

 
9. 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 01.02.2022-30.04.2022 este în valoare totală de 928,20 lei (inclusiv 
TVA) – neachitat, calculat astfel: 260 lei (exclusiv TVA) * 3 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. 
10. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respecutos Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen de judecată în 
vederea soluționării dosarului nr. 277/1259/2021/a2, nr. 277/1259/2021/a3, nr. 277/1259/2021/a4 și nr.  
277/1259/2021/a5 și îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


