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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 819 Din data de 23.02.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 285/1259/2021; 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: Amia-Win Construct SRL, cod de identificare fiscală: 36549043; Sediul social: Municipiul Pitești, P-ța 
Vasile Milea, nr. 5, camera 1, județul Argeș; Număr de ordine în registrul comerţului J03/1590/2016. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Administrator 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 administrator judiciar al debitorului Amia-Win Construct SRL, 
numit prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 22.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat 
Argeș, în dosarul nr. 285/1259/2021, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul lunar de 
activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în procedura generală de 
insolvenţă conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Amia-Win Construct SRL, în anexă, în 
număr de 3 (trei) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport lunar de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar în 

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

pentru debitorul Amia-Win Construct SRL 

Număr dosar 285/1259/2021; Tribunalul Specializat Argeș 
Judecător-sindic: Ioana-Cristina Ion  
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Amia-Win Construct SRL 
1. Referitor la confirmarea administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Prin Decizia nr. 3454/06.01.2022 privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în 
procedura de insolvență, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, s-a decis: 
„I. Ca urmare a invitației de participare nr. 263265 din data de 23.12.2021, pentru depunerea ofertelor în vederea 
desemnării practicianului în insolvență în dosarul nr. 285/1259/2021, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, ce 
are ca obiect insolvența debitorului SC Amia-Win Construct SRL, au fost depuse oferte de practicienii în insolvență, 
după cum urmează: […] 
III. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019, 
Comisia a declarat câștigătoare oferta depusă de Consultant Insolvență SPRL, cu onorariu fix lunar de 210 lei, exclusiv 
TVA și onorariu de succes 1%, din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA, acesta întrunind cel mai mare 
punctaj.” 
Prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 22.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în 
dosarul nr. 285/1259/2021, judecătorul-sindic a dispus: 
„În temeiul art. 45 alin 1 lit. e, art. 57 alin. (7) din Legea nr. 85/2014, dispune înlocuirea administratorului judiciar 
provizoriu CII Barbu G. I. cu administrator judiciar definitiv SCP Consultant Insolvenţă SPRL,desemnat prin Decizia 
nr. 1/29/31957/11.02.2022 a creditorului majoritar DGRFP Ploieşti-AJFP ARGEŞ. Numeşte administrator judiciar 
definitiv SCP Consultant Insolvenţă SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu fix 
de 210 lei/lunar, exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA, plătite 
din averea debitoarei. În lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare în ceea ce priveşte 
onorariul fix, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 39 alin (4) din Legea nr. 85/2014 şi OUG 
86/2006, pe baza unui buget previzionat, în limitele prevăzute a fi decontate din fondul de lichidare. Dispune 
comunicarea numirii, noului administrator judiciar dar şi administratorului judiciar înlocuit. Dispune încetarea 
atribuţiilor administratorului judiciar CII Barbu G. I. numit prin încheiera din 09.11.2021, pronunţată în cauză. 
Stabileşte onorariul administratorului judiciar CII Barbu G. I. la cuantumul de 3500 lei, la care se adaugă TVA potrivit 
legii, plata acestuia urmând a se face, în măsura în care nu s-a încasat onorariul, din fondurile obţinute în urma 
valorificării bunurilor debitoarei, cu ocazia întocmirii primului raport asupra fondurilor şi primului plan de distribuire, 
iar în lipsa disponibilităţilor în contul acesteia se va utiliza fondul de lichidare, urmând ca în acest caz nivelul, calculul 
şi plata onorariului să fie făcute în conformitate cu art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 şi OUG nr. 86/2006, în limitele 
prevăzute a fi decontate din fondul de lichidare şi proporţional cu perioada în care a fost numit administrator judiciar 
provizoriu pe toată perioada desfăşurării procedurii dar nu mai mult decât cuantumul care ar putea fi încasat din averea 
debitoarei dacă aceasta ar deţine fonduri.”. 
Menționăm faptul că, subscrisa a luat cunoștință cu privire la numirea în calitate de administrator judiciar al debitorului 
Amia-Win Construct SRL în data de 23.02.2022 prin consultarea site-ului portal.just.ro. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 
22.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 285/1259/2021, nu a fost comunicată subscrisei și 
nu a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
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În acest sens, subscrisa a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 800/23.02.2022 prin care a solicitat în mod respectuos, 
Onoratei instanțe să dispună publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență și comunicarea către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a Încheierii de ședință din data de 22.02.2022 pronunțată de Tribunalul 
Specializat Argeș, în dosarul nr. 285/1259/2021, prin care judecătorul-sindic a dispus desemnarea în calitate de 
administrator judiciar al debitorului Amia-Win Construct SRL pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL, în vederea 
îndeplinirii atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, 
subscrisa a solicitat respectuos comunicarea parolei de acces aferentă dosarului nr. 285/1259/2021. 
Având în vedere faptul că, Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 22.02.2022 nu a fost comunicată, 
administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL s-a aflat în imposibilitate a efectua toate demersurile necesare: 
depunerea specimenului de semnătură aferent contului unic de insolvență al debitorului, solicitarea de informații privind 
bunurilor din patrimoniul debitorului de la autoritățile relevante, etc. 
2. Referitor la preluarea actelor de procedură de la fostul administrator judiciar 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a solicitat prin Adresa nr. 817/23.02.2022 (transmisă prin e-mail 
la adresa bninsolv@gmail.com) către fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Barbu G. I., comunicarea, cât de 
curând posibil, a tuturor documentelor privind debitorul Amia-Win Construct SRL – în insolvență: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora, născute în timpul procedurii; 
• Toate documentele financiar-contabile puse la dispoziția dvs. de către reprezentantul legal al debitorului; 
• Documentele încheiate conform dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2014 aferente operațiunilor de inventariere a 
bunurilor, arhivei, evidenței contabile și tehnico-operative, etc. aparținând averii debitorului Amia-Win Construct SRL, 
din perioada în care ați deținut calitatea de administrator judiciar; 
• Dovezile privind comunicarea notificării privind deschiderea procedurii generale de insolvență conform art. 99 și art. 
100 din Legea nr. 85/2014; 
• Rapoartele de activitate lunare privind descrierea modului în care administratorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza întocmirii acestora; 
• Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței debitorului, cu menționarea persoanelor 
cărora le-ar fi imputabilă, întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și documentele care au stat la baza 
întocmirii acestuia; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista plăților avizate de catre administratorul judiciar efectuate de către debitorul Amia-Win Construct SRL; 
• Documente care au stat la baza analizei situației transferurilor patrimoniale în cei 2 (doi) ani anteriori deschiderii 
proceducerii generale de insolvență; 
• Situația transferurilor patrimoniale efectuate de către debitoare; 
• Documentele din care rezultă analiza efectuată de către administratorul judiciar cu privire la dispozițiile art. 169 din 
Legea nr. 85/2014; 
• Lista conturilor bancare deținute de către debitorul Amia-Win Construct SRL; 
• Orice alte documente întocmite în cadrul procedurii generale de insolvență de către dvs. în calitate de administrator 
judiciar în temeiul Legii nr. 85/2014, sau predate dvs. de către administratorul debitorului. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Barbu G. I. nu a 
predat gestiunea debitorului administratorului judiciar confirmat, respectiv nu a comunicat actele de procedură 
solicitate. 
Menționăm faptul că, subscrisa nu a identificat niciun raport de activitate întocmit de către fostul administrator judiciar 
provizoriu, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 
De asemenea, subscrisa nu a identificat a fi publicat în BPI nici tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Amia-Win Cosntruct SRL, acesta având termenul-limită de întocmire stabilit în data de 10.02.2022.  
3. Referitor la identificarea bunurilor și evidențelor contabile ale debitorului 
Conform extrasului din Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3478/27.IX.2016 – Extras al Rezoluției nr. 
15981/21.09.2016, administratorul societății Amia-Win Construct SRL este dna Neagoe A. M., puteri conferite: 
depline. 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Neagoe A. M. 
Notificarea nr. 818/23.02.2022, transmisă la adresa de domiciliu, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, prin care a solicitat următoarele: „Vă solicităm, să ne comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista plăților întocmită în temeiul art. 87 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 avizate de către administrator judiciar; 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a datelor de identificare a 
cocontractanților; 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele, cu indicarea celor născute după data deschiderii 
procedurii. […] Astfel, prin prezenta vă comunicăm că orice operațiune, act sau plată efectuate de către debitorul Amia-
Win Construct SRL prin administratorul special fără avizul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, este 
nulă de drept. Pentru a efectua operațiuni de plăți, încasări sau orice alte operațiuni în numele debitorului Amia-Win 
Construct SRL, aveți obligația de a comunica administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL lista cu 
operațiunile respective și documentele justificative în vederea avizării acestora, în caz contrar acestea sunt nule de 
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drept, iar în temeiul art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte din pasivul astfel 
produs să fie suportat de către administratorul special. Vă solicităm să prezentați administratorului judiciar, în cel mai 
scurt timp posibil, toate bunurile aflate în averea debitorului Amia-Win Construct SRL, în vederea inventarierii acestora 
conform disp. art. 101 din Legea nr. 85/2014. Menționăm faptul că inventarierea bunurilor debitorului Amia-Win 
Construct SRL prevăzută de art. 151 și urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 04.03.2022, la ora 12:00. 
De asemenea, vă solicităm să predați administratorului judiciar, în cel mai scurt timp posibil, arhiva contabilă și 
registrele contabile obligatorii ale debitorului Amia-Win Construct SRL”.  
4. Referitor la onorariul administratorului judiciar 
Conform Încheierii de ședință a Camerei de consiliu din data de 22.02.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, 
în dosarul nr. 285/1259/2021, onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL constă din: un onorariu 
lunar de 210 lei, exclusiv TVA și un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA. 
5. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal acordarea unui nou termen în vederea 
identificării, inventarierii și evaluării bunurilor din averea debitorului, întocmirii tabelului definitiv de creanțe și 
îndeplinirea atribuțiilor administratorului judiciar prevăzute de disp. art. 58 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


