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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2297 Din data de 03.06.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 206/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș; Judecător-sindic: Ciprian Tița. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Pitești, B-dul I. C. Brătianu, nr. 7, jud. Argeș. 
3.1. Debitor: Eurovia Logistic AG SRL-D, cod de identificare fiscală: 36429241; Sediul social: Municipiul Pitești, str. 
B-dul Libertății, nr. 1, bl. P3bis, sc. D, ap. 12, județul Argeș; Număr de ordine în registrul comerţului J03/1419/2016. 
3.2. Administrator special: Eftime O. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv actualizat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Eurovia Logistic AG 
SRL-D nr. 978/08.03.2022 publicat în BPI nr. 4239/09.03.2022. 
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 Eurovia Logistic AG SRL-D, 
numit prin Sentința civilă nr. 126/2022 din data de 16.03.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul 
nr. 206/1259/2021, 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 în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D, în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

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

procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014,  

pentru debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D 

Număr dosar 206/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș 
Judecător-sindic: Ciprian Tița 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Eurovia Logistic AG SRL-D 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 1834/03.05.2022, întocmit pentru 
termenul lunar din data de 03.05.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 7764/05.05.2022 (extras BPI 
depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/06/Raport-de-activitate-termen-lunar-03.05.2022.pdf. 
2. Referitor la dosarul nr. 11369/280/2021 
Debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D prin administrator Eftimie O. a formulat contestație la executare silită împotriva 
publicației de vânzare a bunurilor mobile din data de 08.07.2021 – autoturismul marca AUDI Q5, având seria de șasiu 
WAUZZZSRXDA083938 și autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 308CDL, având seria de șasiu 
WDB9036631RT45437 și a tutoror actelor de executare 36429241/PIT și executării silite înseși. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 11369/280/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Pitești, având următorul termen de 
judecată stabilit în data de 07.02.2022. 
La termenul de judecată din data de 07.02.2022 s-a amânat pronunțarea soluției pentru termenul din 08.02.2022. 
La termenul de judecată din data de 08.02.2022, s-a dispus: Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a prezentei 
cauze având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatoarea Eurovia Logistic AG SRL-D. 
La termenul de judecată din data de 15.04.2022, s-a dispus: În temeiul art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, constată 
suspendată de drept executarea silită demarată împotriva debitoarei Eurovia Logistic AG SRL de intimata Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Respinge ca rămasă fără 
obiect cererea de suspendare a executării silite formulată de debitoarea SC Eurovia Logistic AG SRL în contradictoriu 
cu intimata Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, în 
temeiul art. 719 alin. 4 C.proc.civ. 
Următorul termen de judecată a fost stabilit în data de 10.06.2022. 
3. Referitor la disp. art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014 
În temeiul art. 146 alin. (3) şi art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit Raportul de verificare 
a creanţelor născute după data deschiderii procedurii generale de insolvență, declarate împotriva averii debitorului 
Eurovia Logistic AG SRL-D nr. 2276/02.06.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI 
conform cererii nr. 2277/02.06.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/06/Raport-de-verificare-a-creantelor-nascute-dupa-data-deschiderii-procedurii-
insolventei-Eurovia-Logistic-AG-SRL-D.pdf. 
În temeiul art. 64 lit. f) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat Notificarea nr. 2280/02.06.2022 
creditorului Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș cu privire la înscrierea parțială a creanței solicitate.  
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul suplimentar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Eurovia Logistic 
AG SRL-D nr. 2278/02.06.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, trimis spre publicare în BPI conform cererii nr. 
2279/02.06.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
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content/uploads/2022/06/Tabel-suplimentar-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-Eurovia-Logistic-AG-SRL-
D.pdf. 
4. Referitor la dosarul nr. 206/1259/2021/a3 
Prin Sentința civilă nr. 33/2022 din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
206/1259/2021/a3, s-a dispus: Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge contestaţia formulată de A.J.F.P. Argeș, ca 
neîntemeiată. 
Creditorul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș a formulat apel împotriva Sentinței nr. 33 din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în 
dosarul nr. 206/1259/2021/a3. 
Astfel, dosarul nr. 206/1259/2021/a3 a fost transferat pe rolul Curții de Apel Pitești, Secţia a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, având primul termen de judecată stabilit în data de 17.06.2022. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la Apelul formulat de către Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș împotriva Sentinței nr. 33 din data de 
01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 206/1259/2021/a3, prin intermediul căreia, a 
solicitat respectuos Onoratei Instanţe să dispună: 
- Respingerea apelului formulat de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș ca fiind neîntemeiat,  
- Menținerea în integralitate a Sentinței nr. 33 din data de 01.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în 
dosarul nr. 206/1259/2021/a3. 
5. Referitor la dosarul nr. 206/1259/2021/a4 
Societatea debitoare prin administratorul special Eftime O. a formulat Contestație împotriva măsurilor administratorului 
judiciar prevăzute în raportul de activitate nr. 665/15.02.2022 publicat în BPI nr. 2840/15.02.2022 și Cerere de înlocuire 
a administratorului judiciar. 
Astfel, a fost constituit dosarul nr. 206/1259/2021/a4 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, având primul termen 
de judecată stabilit în data de 12.04.2022. 
Lichidatorul judiciar a formulat întâmpinare la Contestația împotriva măsurilor administratorului judiciar prevăzute în 
raportul de activitate nr. 665/15.02.2022 publicat în BPI nr. 2840/15.02.2022 și Cerere de înlocuire a administratorului 
judiciar, formulate de Eurovia Logistic AG SRL-D reprezentată prin administrator special Eftime O., prin intermediul 
căreia, solicităm respectuos Onoratei instanţe să dispună: 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării Contestației formulate de debitor prin administratorul 
special Eftime O. împotriva măsurilor administratorului judiciar prevăzute în raportul de activitate nr. 665/15.02.2022 
publicat în BPI nr. 2840/15.02.2022, solicitând anularea contestației ca fiind netimbrată; 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția netimbrării Cererii de înlocuire a administratorului judiciar, 
formulată de debitor prin administrator special Eftime O., solicitând anularea cererii de înlocuire a administratorului 
judiciar ca fiind netimbrată; 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția inadmisibilității Cererii de înlocuire a administratorului judiciar, 
formulată de debitor prin administrator special Eftime O., solicitând respingerea cererii de înlocuire a administratorului 
judiciar ca fiind inadmisibilă; 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția lipsei calității procesuale active a administratorului special în 
formularea Cererii de înlocuire a administratorului judiciar, solicitând respingerea cererii de înlocuire a 
administratorului judiciar ca fiind formulată de către o persoană fără calitate procesuală activă; 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm lipsa obiectului Cererii de înlocuire a administratorului judiciar, solicitând 
respingerea cererii ca rămasă fără obiect; 
- Pe cale de excepție: înţelegem să invocăm excepția inadmisibilității Contestației formulate de debitor prin 
administratorul special Eftime O. împotriva măsurilor administratorului judiciar prevăzute în raportul de activitate nr. 
665/15.02.2022 publicat în BPI nr. 2840/15.02.2022, solicitând respingerea contestației ca fiind inadmisibilă; 
- Pe fond: solicităm respectuos respingerea Contestației împotriva măsurilor administratorului judiciar prevăzute în 
raportul de activitate nr. 665/15.02.2022 publicat în BPI nr. 2840/15.02.2022 și a Cererii de înlocuire a 
administratorului judiciar, formulate de Eurovia Logistic AG SRL-D reprezentată prin administrator special Eftime O., 
ca fiind neîntemeiate. 
La termenul de judecată din data de 12.04.2022, judecătorul sindic a dispus: „Amână judecarea cauzei şi acordă termen 
de judecată la data de 24.05.2022, în vederea soluţionării cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Cu cale de 
atac odată cu fondul”. 
Prin Încheierea din data de 19.04.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 206/1259/2021/a4.1, 
judecătorul sindic a dispus respingerea cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de societatea 
debitoare prin administratorul special. 
La termenul de judecată din data de 24.05.2022, judecatorul sindic a dispus: „Pune în vedere contestatoarei să achite 
taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, aferentă cererii de înlocuire a administratorului judiciar. Comunică 
administratorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, notele scrise formulate de către societatea debitoare. Amână 
judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.06.2022. Cu cale de atac odată cu fondul”. 
6. Referitor la sumele avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură 
Sumele avansate de către administratorul/lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura 
generală a insolvenței și de faliment sunt în cuantum de 357.55 lei, astfel: 



3 
 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document 
Data 

document 
Suma  Observații 

1 

C. N. Poșta Română S.A. 

DIV00010615 02.12.2021 167.20 lei 

Comunicare notificări privind deschiderea procedurii 
generale a insolvenței și înlocuirea administratorului 

judiciar către creditori (care nu au fost notificați cf. art. 99 
alin. (3) din Legea nr. 85/2014 

2 
C. N. Poșta Română S.A. 

DIV00010609 02.12.2021 8.80 lei 
Comunicare notificare către administratorul statutar 

Eftime O. 

3 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00010796 07.12.2021 8.80 lei 

Comunicare adresă către fostul administrator judiciar 
provizoriu 

4 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC21/D0367979 30.11.2021 20,00 lei Furnizare informații debitor 

5 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC22/D0018099 18.01.2022 20,00 lei Furnizare informații debitor 

6 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00000418 18.01.2022 8.80 lei 

Comunicare somație către administratorul statutar Eftime 
O. 

7 C. N. Poșta Română S.A. DIV00000668 27.01.2022 52.80 lei Comunicare somații către clienți 

8 
Olimpiq Media SRL PBL 30902 01.04.2022 53.55 lei 

Publicare notificare privind intrarea în faliment în ziarul 
Național 

9 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002337 24.03.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment către 
debitorul Eurovia Logistic AG SRL-D 

10 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00002336 24.03.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare privind intrarea în faliment către 
administratorul special Eftime O. 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar 

pentru plata cheltuielilor de procedură 
357.55 lei 

 
7. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Deciziei nr. 18/13.10.2021 emisă de creditorul majoritar Administrația Județeană a Conform Deciziei nr. 
226598/02.11.2021 de desemnare administrator judiciar al SC Eurovia Logistic SRL, publicată în BPI nr. 
18609/03.11.2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu lunar de 
250 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
Onorariul administratorului judiciar pentru perioada 16.11.2021-16.06.2022 este în valoare totală de 2.082,50 lei 
(inclusiv TVA) – neachitat, calculat astfel: 250 lei (exclusiv TVA) * 7 luni. 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal, să dispună acordarea unui nou termen în 
vederea identificării bunurilor 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.  


