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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 2309 Din data de 06.06.2022 
11. Date privind dosarul: Număr dosar 1951/30/2022; Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă; Judecător-sindic: Mircea 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: Euro Covers SRL, cod de identificare fiscală: RO 26880049; Sediul social: Municipiul Timişoara, Calea 
Aradului, nr. 48, Hala nr. 10, Birou 1, jud. Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/708/2010. 
3.2. Administrator special: Sava C.. 
4. Administrator judiciar consorțiul format din practicienii în insolvență: 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, 
reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G. și Cabinet Individual De Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu", cu 
sediul în Timișoara, Bd-ul Revoluției 1989, nr. 3, et. 1, ap. 5, jud, Timiș, înregistrat în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
1B2212, înregistrat în RFO I sub nr. 2212/2008, având CIF 19918744, reprezentat prin Dăogaru Petrișor-Liviu, Tel. 
0722.588.636, e-mail insolventa@petrisordaogaru.ro. 
5. Subscrisa: consorțiul format din practicienii în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL și Cabinet Individual De 
Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu" în calitate de administrator judiciar al debitorului Euro Covers SRL, conform 
Sentinței civile nr. 131/2022 din data de 03.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 5039/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția 
II-a Civilă, în temeiul art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Euro Covers SRL, în anexă, în număr de 5 (cinci) file. 

Administrator judiciar Consorțiul format din practicienii în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL și  
Cabinet Individual De Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu" 

Raport întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind debitorul Euro Covers SRL 

Număr dosar 1951/30/2022; Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă 
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consorțiul format din practicienii în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL și Cabinet 
Individual De Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu" 
Debitor: Euro Covers SRL 
1. Date generale privind debitorul  
Administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiș, obţinând informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, structura capitalului social, administatorii 
statutari şi obiectul principal de activitate. 
 Astfel, societatea Euro Covers SRL a fost înfiinţată în anul 2010, atribuindu-se codul unic de înregistrare 26880049 şi 
înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/708/2010.  
Sediul social al debitorului: Municipiul Timişoara, Calea Aradului, nr. 48, Hala nr. 10, Birou 1, jud. Timiş, conform 
contractului de subînchiriere nr. 01/01.05.2021 valabil până la data de 01.05.2023. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 516470/06.06.2022 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
capitalul societății este în valoare de 400 lei, integral vărsat, de tip privat străin, reprezentând 82,72 EURO, divizat în 40 
de părți sociale deținute de către asociatul unic dl. Sciutto M., cota de participare la beneficii şi pierderi: 100%/100%. 
Conform Adresei-Furnizare informații nr. 516470/06.06.2022 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 
administratorul societății Euro Covers SRL este dl. Sciutto M., data numirii: 29.01.2021, cu durata mandatului 
nelimitată. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2406/2.VI.2010 – Extras al Rezoluției nr. 
7616/5.05.2010, în baza cererii nr. 22099 din data de 3.05.2010 și a actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea 
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:  
- fondator: Ciusa O. M., asociat unic, aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului 3.05.2010, echivalând cu 20 
părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;  
- administrator persoană fizică: Ciusa O. M., data numirii 28.04.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri 
conform actului constitutiv;  
- denumire: Euro Covers - S.R.L.;  
- sediul social: municipiul Timișoara, str. Păltiniș nr. 9, județul Timiș;  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 251 - fabricarea de construcții metalice;  
- activitatea principală: cod CAEN 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor 
metalice;  
- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000 RON 
fiecare; - durata de funcționare: nelimitată;  
- cod unic de înregistrare: 26880049; 
 - numărul de ordine în registrul comerțului: J35/708/2010. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1831/23.V.2011 – Hotărârea nr. 1/10.05.2011 
a asociatului unic al S.C. Euro Covers S.R.L, în data de 10.05.2011, Ciusa O. M., în calitate de asociat unic al S.C. 
“Euro Covers” S.R.L., a hotărât modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează: Se majorează capitalul 
social cu 50 RON, în numerar, respectiv 5 părți sociale, de la 200 RON la 250 RON și respectiv de la 20 de părți sociale 
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la 25 de părți sociale, prin cooptarea unui nou asociat, în persoana lui Titerlea C. M., modificând corespunzător Actul 
Constitutiv după cum urmează:  
1. Se modifică astfel Articolele enumerate mai jos din Actul Constitutiv, care vor avea următorul conținut: Capitolul I: 
Asociați, Denumire, Forma Juridică, Sediu  
Art. 1. Societatea comercială cu răspundere limitată se înființează prin prezentul act de constituire cu 2 (doi) asociați, 
persoane fizice, cetățeni români: ▪ Ciusa O. M. - persoană fizică, cetățean român; ▪ Titerlea C. M. - persoană fizică, 
cetățean român; având datele de identificare mai sus prezentate.  
Art. 2. Forma juridică a societății comerciale înființate este aceea de societate comercială cu răspundere limitată. 
Această societate este creată de două persoane fizice, nominalizate la Art. 1. Societatea își desfășoară activitatea în 
conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act de constituire.  
Art. 9. Capitalul social Capitalul social subscris este în sumă totală de 250 RON, exclusiv în numerar, aportul 
asociaților fiind următorul: - Asociatul nr. 1 Ciusa O. M., deține 20 de părți sociale numerotate de la 1 la 20, în valoare 
nominală de 10 RON și în valoare totală de 200 RON, reprezentând 80% din capitalul social total al societății, - 
Asociatul nr. 2 Titerlea C. M., deține 5 părți sociale numerotate de la 21 la 25, în valoare nominală de 10 RON și în 
valoare totală de 50 RON, reprezentând 20% din capitalul social total al societății,  
Art. 10 Capitalul social se divide în 25 părți sociale, egale și indivizibile, având fiecare valoarea de 10 RON, numerotate 
de la 1 la 25. Ele pot fi înstrăinate prin acte între vii și mortis causa.  
Art. 11 Repartizarea părților sociale ale societății se va face după cum urmează: - Ciusa O. M., deține 20 părți sociale, 
numerotate de la 1 la 20, în valoare totală de 200 RON, reprezentând 80% din capitalul social; - Titerlea C. M., deține 5 
părți sociale, numerotate de la 21 la 25, în valoare totală de 50 RON, reprezentând 20% din capitalul social. Asociații 
pot conveni ca ulterior structura capitalului social să comporte modificări în sensul că într-o proporție pe care aceștia o 
vor determina, acesta să fie reprezentat de aport în natură. Asociatul unic poate conveni ca ulterior structura capitalului 
social să comporte modificări în sensul că într-o proporție ce se va determina, acesta să fie reprezentat de aport în 
natură. Prezenta hotărâre aprobată în unanimitate de către asociați, modifică și completează corespunzător actul 
constitutiv al societății, celelalte clauze rămânând neschimbate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2861/21.V.2014 – Hotărârea nr. 2 din data de 
21.01.2014 a asociatilor S.C. Euro Covers - S.R.L,  asociații Ciusa O. M., numita in cele ce urmeaza asociatul nr. 1, 
Titerlea C. M., numit in cele ce urmeaza asociatul nr. 2, am hotarat modificarea actului constitutiv al societatii dupa 
cum urmeaza:  
Pct. 1. Se modifica obiectul principal de activitate, astfel Capitolul III.: Obiectul de activitate al societatii Activitate 
principala 4690 - Comert cu ridicata nespecializat.  
Prezenta hotarare aprobata in unanimitate de catre asociati, modifica si completeaza corespunzator actul constitutiv al 
societatii, celelalte clauze ramanand neschimbate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1325/1.IV.2016 – Hotărârea nr. 3 din data de 
15.02.2016 a asociatilor S.C. Euro Covers - S.R.L, asociații Ciusa O. M., numita in cele ce urmeaza asociatul nr. 1 
Titerlea C. M., numit in cele ce urmeaza asociatul nr. 2 am hotarat modificarea actului constitutiv al societatii, dupa 
cum urmeaza:  
PCT. 1 Schimbarea sediului societatii la adresa: Romania, jud. Timis, loc. Timisoara, Calea Aradului nr. 48, Hala nr. 
10, birou 1, imobil inscris in CF nr. 410445, top. 1791/4/1/1/1/1 si 1791/2, in baza contractului de inchiriere nr. 1875 
din data de 14.08.2014. La sediul social, societatea va desfasura intreaga activitate.  
Prezenta hotarare aprobata in unanimitate de catre asociati, modifica si completeaza corespunzator actul constitutiv al 
societatii, celelalte clauze ramanand neschimbate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1448/21.IV.2020 - Hotărârea nr. 9 din data de 
28.02.2020 a asociatilor S.C. Euro Covers - S.R.L, asociații Ciusa O. M., numita in cele ce urmeaza asociatul nr. 1, 
Titerlea C. M., numit in cele ce urmeaza asociatul nr. 2, am hotarat modificarea actului constitutiv al societatii dupa 
cum urmeaza:  
Pct. 1. Se modifica obiectul de activitate principal 4690 - Comert cu ridicata nespecializat cu cod CAEN 4399 - Alte 
lucrari speciale de constructii n.c.a., care se va desfasura la sediul firmei si pe teren. Pe teren, se vor mai desfasura si 
urmatoarele activitati: 4299 - Lucrari de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a.; 4391 - Lucrari de invelitori, 
sarpante si terase la constructii  
Pct. 2. Se revoca mandatul de administrator al drei Ciusa O. M., si societatea va fi administrata de administratorul 
Roman I. C., ca si administrator unic, cu puteri depline si nelimitate pe perioada nelimitata.  
Prezenta hotarare, aprobata in unanimitate de catre asociati, modifica si completeaza corespunzator actul constitutiv al 
societatii, celelalte clauze ramanand neschimbate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1604/5.V.2020 - Hotărârea nr. 10 din data de 
30.03.2020 a asociatilor S.C. Euro Covers - S.R.L, Ciusa O. M., numita in cele ce urmeaza asociatul nr. 1, Titerlea C. 
M., numit in cele ce urmeaza asociatul nr. 2, am hotarat modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:  
Pct. 1. Se majoreaza valoarea capitalului social total de la valoarea de 250 lei la valoarea totala de 400 lei si respectiv de 
la 25 de parti sociale la 40 de parti sociale, prin cooptarea a doi noi asociati, dupa cum urmeaza: - Roman I. C., numita 
in cele ce urmeaza asociatul nr. 3, participa la capitalul social total cu suma de 50 lei, depusi in numerar la banca in data 
de 30.03.2020, respectiv 5 parti sociale cu valoare individuala de 10 RON, reprezentand 12,50% din capitalul social 
total, - Sciutto M., numit in cele ce urmeaza, asociatul nr. 4, participa la capitalul social total cu suma de 100 lei, 
reprezentand echivalentul a 20,68 Euro si respectiv echivalentul a 22,65 $ USD, la cursul BNR de la data depunerii 
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26.03.2020 de 1 Euro = 4,8345 lei si 1 $ USD = 4,4143 lei, respectiv 10 parti sociale cu valoare individuala de 10 RON, 
reprezentand 25% din capitalul social. Astfel, in urma cooptarii de doi noi asociati, capitalul social total al societatii se 
majoreaza de la 250 lei la 400 lei, repartizarea partilor sociale ale societatii se va face dupa cum urmeaza: - Ciusa O. M. 
detine 20 parti sociale, numerotate de la 1 la 20, in valoare totala de 200 lei, reprezentand 50% din capitalul social; - 
Titerlea C. M. detine 5 parti sociale, numerotate de la 21 la 25, in valoare totala de 50 lei, reprezentand 12,50% din 
capitalul social; - Roman I. C. detine 5 de parti sociale, numerotate de la 26 la 30, in valoare totala de 50 lei, 
reprezentand 12,50% din capitalul social; - Sciutto M. detine 10 de parti sociale, numerotate de la 31 la 40, in valoare 
totala de 100 lei, reprezentand 25% din capitalul social. Prezenta hotarare aprobata in unanimitate de catre asociati 
modifica si completeaza corespunzator actul constitutiv al societatii, celelalte clauze ramanand neschimbate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1657/11.V.2020 - Hotărârea nr. 11 din data de 
24.04.2020 a asociatilor S.C. Euro Covers - S.R.L, asociații Ciusa O. M., numita in cele ce urmeaza asociatul nr. 1, 
Titerlea C. M., numit in cele ce urmeaza asociatul nr. 2, Roman I. C., numita in cele ce urmeaza asociatul nr. 3, Sciutto 
M., numit in cele ce urmeaza, asociatul nr. 4, am hotarat modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:  
Pct. 1 Schimbarea structurii capitalului social prin cesionarea de catre Ciusa O. M., asociatul nr. 1, a celor 20 de parti 
sociale, in valoare nominala de 10 lei, pe care le detine, avand o valoare totala de 200 lei, reprezentand 20% din 
capitalul social total si cesionarea de catre Titerlea C. M., asociatul nr. 2, a celor 5 parti sociale, in valoare nominala de 
10 lei, pe care le detine, avand o valoare totala de 50 lei, reprezentand 12,50% din capitalul social total, conform 
contracte de cesiune celorlalti doi asociati, dupa cum urmeaza: - se cesioneaza de catre Titerlea C. M., asociatul nr. 2, 
cele 5 parti sociale, in valoare nominala de 10 lei, pe care le detine, avand o valoare totala de 50 lei, reprezentand 
12,50% din capitalul social total, catre Roman I. C., numit asociatul nr. 3; - se cesioneaza de catre Ciusa O. M., 
asociatul nr. 1, un numar 10 parti sociale, in valoare nominala de 10 lei, pe care le detine, cu valoare totala de 100 lei, 
depusi exclusiv in numerar, reprezentand 25% din capitalul social total al societatii, catre Roman I. C., numit asociatul 
nr. 3; - se cesioneaza de catre Ciusa O. M.. asociatul nr. 1, un numar de 10 parti sociale, in valoare nominala de 10 lei, 
pe care le detine, cu valoare totala de 100 lei, depusi exclusiv in numerar, reprezentand 25% din capitalul social total al 
societatii, catre Sciutto M., numit asociatul nr. 4. Astfel, in urma cesiunilor, capitalul social total al societatii ramane 
neschimbat si anume de 400 lei, depusi exclusiv in numerar si respectiv 40 de parti sociale in valoare nominala de 10 
lei, numerotate de la 1 la 40 si este al unei societati cu 2 (doi) asociati persoane fizice, modificand corespunzator actul 
constitutiv dupa cum urmeaza: - Sciutto M., asociatul nr. 1, detine 20 de parti sociale, numerotate de la 1 la 20, in 
valoare totala de 200 lei, care detine 50% din capitalul social total; - Roman I. C., asociatul nr. 2, detine 20 de parti 
sociale, numerotate de la 21 la 40, in valoare totala de 200 lei, reprezentand 50% din capitalul social total. Prezenta 
hotarare aprobata in unanimitate de catre asociati, modifica si completeaza corespunzator actul constitutiv al societatii, 
celelalte clauze ramanand neschimbate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1267/29.III.2021 - Hotărârea nr. 12 din data de 
29.01.2021 a asociatilor S.C. Euro Covers - S.R.L, asociații Roman I. C., numita in cele ce urmeaza asociatul nr. 3, 
Sciutto M., numit in cele ce urmeaza, asociatul nr. 4, am hotarat modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum 
urmeaza:  
Punctul 1. Se revoca mandatul de administrator al drei Roman I. C., si societatea va fi administrata de administratorul 
Sciutto M., ca si administrator unic cu puteri depline si nelimitate, pe perioada nelimitata. Prezenta hotarare aprobata in 
unanimitate de catre asociati modifica si completeaza corespunzator actul constitutiv al societatii, celelalte clauze 
ramanand neschimbate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3576/30.VIII.2021 - Hotărârea nr. 13 din data 
de 21.06.2021 a asociatilor S.C. Euro Covers - S.R.L, asociații Sciutto M., numit in cele ce urmeaza, asociatul nr. 1 
Roman I. C., numita in cele ce urmeaza asociatul nr. 2 am hotarat modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum 
urmeaza:  
PCT. 1 Prelungire sediu social la aceeasi adresa: Calea Aradului nr. 48, Hala 10, Birou 1, Timisoara, jud. Timis, 
conform contract de subinchiriere nr. 1/01.06.2021.  
PCT. 2 Schimbarea structurii capitalului social prin cesionarea de catre Roman I. C. - Asociatului nr. 2 a celor 20 de 
parti sociale, in valoare nominala de 10 lei, pe care le detine, avand o valoare totala de 200 lei, depusi exclusiv in 
numerar, reprezentand 50% din capitalul social total, conform contractului de cesiune catre Sciutto M. - numit asociatul 
nr. 1. Astfel, in urna cesiunii, capitalul social total al societatii ramane neschimbat si anume de 400 lei, depusi exclusiv 
in numerar si respectiv 40 de parti sociale in valoare nominala de 10 lei, numerotate de la 1 la 40 si este a unei societati 
cu asociat unic persoana fizica, modificand corespunzator actul constitutiv dupa cum urmeaza: Sciutto M., asociatul 
unic detine un 40 parti sociale numerotate de la 1 la 40, in valoare totala de 400 lei care detine 100% capitalul social 
total. Prezenta hotarare aprobata in unanimitate de catre asociati, modifica si completeaza corespunzator actul 
constitutiv al societatii, celelalte clauze ramanand neschimbate. 
Menționăm faptul că, societatea debitoare Euro Covers SRL are calitatea de asociat al societății Ind.Arcktex SRL, 
astfel: 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3292/31.VIII.2011, în baza cererii nr. 56627 
din data 05.08.2011 și a actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii și înregistrarea societății 
comerciale cu următoarele date:  
- fondatori: 1. Euro Covers S.R.L., aport la capital 300.00 RON, data vărsării aportului 20.07.2011, echivalând cu 30 
părți sociale reprezentând 50% din capitalul social total, cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Păltiniș nr. 
9, reprezentată de către Ciusa O. M.;  
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2. Costruzione Grandi Manufatti S.R.L., aport la capital 300.00 RON, echivalent a 70.48 EURO, data vărsării aportului 
20.07.2011, echivalând cu 30 părți sociale reprezentând 50% din capitalul social total, cu sediul în Italia, localitatea San 
Vittore Olona (MI), Via Primo Maggio nr. 30/32, reprezentată de către Giovannoni R..  
- administratori persoane fizice: 1. Titerlea C. M., în calitate de administrator, data numirii 20.07.2011, durata 
mandatului nelimitată, având puteri conform act constitutiv; 2. Tudosie D. M., în calitate de administrator, data numirii 
20.07.2011, durata mandatului nelimitată, având puteri conform act constitutiv.  
- denumire: Ind. Arcktex S.R.L..  
- sediul social: municipiul Lugoj, Str. Timișorii nr. 151.  
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 222 - fabricarea articolelor din material plastic.  
- activitate principală: cod CAEN 2223 - fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții.  
- capital social subscris: 600.00 RON. integral vărsat, echivalent a 70.48 EURO; numărul total de părți sociale: 60; 
valoarea unei părți sociale: 10.00 RON.  
- durata de funcționare: nelimitată.  
Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere. Dispune 
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentului extras. Executorie de drept. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1088/11.III.2019 – Hotararea nr. 5/29.01.2019 
a asociatilor S.C. Ind.Arcktex - S.R.L., asociații:  
1. Societatea Costruzione Grandi Manufatti - S.R.L., persoana juridica italiana, avand sediul in Italia loc. San Vittore 
Olona (MI), via Primo Maggio 30/32 cap. 20029, avand cod fiscal nr. 12143790157, nr. REA MI - 1532277, 
reprezentata de dl Giovanonni R., numit in cele ce urmeaza asociatul nr. 1  
2. S.C. Euro Covers - S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in, str. Calea Aradului nr. 48, Hala 10, Birou 1, jud. 
Timis, inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J35/708/2010, avand C.U.I nr. RO 26880049, reprezentata de dra. Ciusa O. 
M., numit in cele ce urmeaza asociatul nr. 2 in calitate de asociati ai S.C. Ind.Arcktex - S.R.L., am hotarat modificarea 
actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: Se revoca mandatul de administrator al dlui Tudosie D. M. si 
societatea va fi administrata de administratorul dl Titerlea C. M., ca administrator unic, cu puteri depline si nelimitate, 
pe perioada nelimitata. Prezentul act aditional modifica si completeaza corespunzator actul constitutiv al societatii, 
celelalte clauze ramanand neschimbate. 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1230/25.III.2021 – Hotararea nr. 
10/25.01.2021 a asociatilor S.C. Ind.Arcktex - S.R.L., asociații:  1. Societatea Costruzione Grandi Manufatti - S.R.L., 
persoana juridica italiana, avand sediul in Italia, loc. San Vittore Olona (MI), via Primo Maggio 30/32 cap. 20029, 
avand cod fiscal nr. 12143790157 nr. REA MI - 1532277, reprezentata de dl Giovanonni R., numit in cele ce urmeaza 
asociatul nr. 1; 2. S.C. Euro Covers - S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Timisoara, Calea Aradului nr. 48 
Hala 10, Birou 1, jud. Timis, inregistrata la Timis sub nr. J35/708/2010, avand C.U.I nr. RO 26880049, reprezentata de 
dra Roman I. C., ca si administrator numit in cele ce urmeaza asociatul nr. 2, in calitate de asociati ai S.C. Ind.Arcktex - 
S.R.L., am hotarat modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: Se revoca din functia de 
administrator dl Titerlea C. M., in consecinta  
Capitolul VI: Administrarea societatii, numirea administratorilor, Art. 21 va avea urmatorul continut: Art. 21. 
Atributiile legate de administrarea societatii vor fi indeplinite de Sciutto M., care isi va indeplini personal si 
independent indatoririle legate de aceasta calitate si care va avea puteri nelimitate. Administratorul societatii este numit 
pe perioada nelimitata. Prezenta Hotarare A.G.A. modifica si completeaza corespunzator actul constitutiv al societatii, 
celelalte clauze ramanand neschimbate. 
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar 
Ulterior desemnării în calitate de administrator judiciar a practicianului în insolvenţă Consultant Insolvență SPRL, prin 
Încheierea civilă nr. 566/2022 din data de 17.05.2022 pronunțată în dosarul nr. 1951/30/2022 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, modificată prin Încheierea de ședință din Camera de Consiliu din data de 26.05.2022, pronunțată în 
dosarul nr. 1951/30/2022 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, s-au întreprins demersurile necesare în vederea 
respectării obligaţiilor instituite de prevederile art. 58 din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, notificarea privind deschiderea procedurii generale 
de insolvență împotriva debitorului Euro Covers SRL nr. 3108/23.05.2022 a fost comunicată administratorului statutar 
Sciutto M..  
Având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (1) şi art. 58 din Legea  85/2014, administratorul judiciar a convocat pentru 
data de 03.06.2022, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar din  Timişoara, Bv. Revoluţiei, nr. 3, ap. 5, jud. 
Timis, Adunarea Generală Ordinară a Asociaților cu următoarea ordine de zi: „1. Desemnarea administratorului special 
in conditiile art. 53 din Legea nr. 85/2014.” 
Conform Procesului-verbal nr. 3121/03.06.2022, Adunarea Generala a Asociatilor Euro  Covers S.R.L, a desemnat, in 
calitate de administrator special, pe Sava C..  
De asemenea, notificarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Euro Covers SRL nr. 
3108/23.05.2022 a fost publicată în BPI nr. 8956/24.05.2022, respectiv publicată în ziarul de largă circulație Național 
din data de 24.05.2022. 
3. Situaţia financiară a debitorului  
Menționăm faptul că, conform dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 85/2014: „În termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii, debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. (1)”, 
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debitorul prin administratorul Sciutto M. a depus la dosarul cauzei documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014. 
În cele ce urmează propunem prezentarea situaţiei patrimoniale a societăţii debitoare, analizate pe baza documentelor 
financiar-contabile predate de societatea debitoare: balanța de verificare aferentă lunii aprilie 2022, situațiile financiare 
anuale încheiate la data de 31.12.2020, Registrul imobilizărilor la data de 30.04.2022, a datelor publicate pe site-ul 
www.mfinante.ro și a înscrisurilor depuse la dosarul cauzei. 
La data de 31.12.2021, societatea debitoare Euro Covers SRL prezintă următoarea situație financiară: 
Denumire indicatori 2021 
Active imobilizate - total 6596 
Active circulante - total, din care 1418851 
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 145945 
Creante 1273473 
Casa si conturi la banci -567 
Cheltuieli in avans 1 
Datorii 3961260 
Venituri in avans - 
Provizioane - 
Capitaluri - total, din care: -2535812 
Capital subscris varsat 400 
Patrimoniul regiei - 
Cifra de afaceri neta 696673 
Venituri totale 696673 
Cheltuieli totale 962969 
Profitul sau pierderea brut(a)  

-Profit 0 
-Pierdere 266296 
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar  

-Profit 0 
-Pierdere 283341 
Numar mediu de salariati 2 

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN 
Alte lucrari speciale de 

constructii n.c.a. 

Conform Registrului imobilizărilor (depus la dosarul cauzei), debitorul deține următoarele bunuri: 
- instalatie aer comprimat - 5275.68 lei; 
- recipient vopsit 500l cu accesorii - 2547.32; 
- Autoturism Mazda 5 serie CIV  JMZCR19T670159225 - 17155.79 lei; 
- Autoturism Mazda 5 serie CIV JMZCR19R660129740 - 16450.00 lei. 
Conform Deciziei de impunere nr. 2746/15.03.2022, debitorul Euro Covers SRL figurează în evidențele fiscale ale 
Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu următoarele bunuri impozabile: 
- Autovehicul marca Mazda, capacitate cilindrică 1999 cmc, serie șasiu JMZCR19T670159225; 
- Autovehicul marca Mazda, capacitate cilindrică 1999 cmc, serie șasiu JMZCR19R660129740. 
4. Concluzii finale 
Având în vedere următoarele aspecte: 
- Societatea debitoare Euro Covers SRL şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan de 
reorganizare în vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014; 
- Debitorul SRL nu se încadrează în niciunul din criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• debitorul Euro Covers SRL deține bunuri mobile în patrimoniul său; 
• administratorul societar al debitorului Euro Covers SRL poate fi găsit; 
• sediul social al societăţii debitoare există; 
- Administratorul judiciar pe baza documentelor prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014, va proceda la examinarea 
activităţii societăţii pentru a putea arăta, în condiţiile art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 
85/2014, dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii societăţii debitoare şi pentru a putea 
recomanda redresarea activităţii în baza unui plan de reorganizare; 
cât şi cele precizate anterior vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi implicit 
continuarea perioadei de observaţie a societății debitoare Euro Covers SRL. 
Administrator judiciar Consorțiul format din practicienii în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL reprezentată prin 
asociat coordonator ec. Popescu G. și Cabinet Individual De Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu" reprezentat prin 
Dăogaru Petrișor-Liviu 


