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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1743 Din data de 27.04.2022 
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 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 7 
(șapte) file. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Administratorul judiciar a întocmit următoarele rapoarte de activitate: 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Amia-Win Construct SRL nr. 819/23.02.2022, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 01.03.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
3420/24.02.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-fond-01.03.2022-1.pdf; 
- Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura generală de insolvență 
conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, privind debitorul Amia-Win Construct SRL nr. 1503/08.04.2022, 
întocmit pentru termenul lunar din data de 09.04.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
6394/11.04.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Raport-de-activitate-termen-lunar-09.04.2022.pdf. 
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 și Adresa nr. 
1489/08.04.2022 (transmise 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; 
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• 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. 
3. Referitor la identificarea bunurilor și evidențelor contabile ale debitorului 
Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a comunicat către administratorul statutar Neagoe A. M. 
Notificarea nr. 818/23.02.2022, transmisă la adresa de domiciliu valabilă, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39859048733 - returnată, 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 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”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal de inventariere nr. 934/04.03.2022, administratorul judiciar a fost în imposibilitate de a 
identifica bunuri în averea debitorului Amia-Win Construct SRL, având în vedere faptul că, administratorul statutar 
Neagoe A. M. nu s-a prezentat la procedura de inventariere conform notificării comunicate, respectiv nu a prezentat 
bunurile din averea debitorului Amia-Win Construct SRL. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Administratorul judiciar a comunicat către debitorul Amia-Win Construct SRL și administratorul Neagoe A. M. 
Somația nr. 1216/23.03.2022, transmisă la adresa de domiciliu valabilă, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire nr. AR39858320600, prin care a solicitat următoarele: „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. [...] 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. [...] 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 
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.”. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat către debitorul Amia-Win Construct SRL și administratorul Neagoe 
A. M. Somația nr. 1344/31.03.2022, transmisă prin e-mail la adresa amia.winconstruct@gmail.com (indicată de către 
societate în Registrul Comerțului), prin care a solicitat următoarele: „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. 101 și urm. din Legea nr. 85/2014  se va efectua în data de 
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04.04.2022, la ora 12:00, la sediul social în Pitești, P-ța Vasile Milea, nr. 5, camera 1, județul Argeș. 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. [...]” (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, administratorul statutar dna Neagoe A. M. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, 
respectiv nu a prezentat bunurile din averea debitorului în vederea inventarierii acestora și nu a comunicat documentele 
financiar-contabile și registrele contabile ale debitorului Amia-Win Construct SRL. 
Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021 (depusă la dosarul cauzei, anexată cererii de deschidere a 
procedurii isolvenței formulată de debitor), la data de 30.09.2021 debitorul Amia-Win Construct SRL înregistrează 
următoarele active: 
- aparate și instalații de măsură, control și reglare – 2.520,92 lei; 
- mijloace de transport – 8.000,00 lei; 
- alte creanțe imobilizate – 65.216,22 lei; 
- stocuri de materii prime – 278,98 lei; 
- stocuri de materiale auxiliare – 223.644,42 lei; 
- avansuri la furnizori-debitori – 38.410,39 lei; 
- creanțe-clienți – 63.293,85 lei; 
- numerar în lei în casierie – 408,91 lei. 
Conform Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 63/51374/21.02.2018 întocmit de Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș (depus la dosarul cauzei), executorul fiscal din cadrul organului de executare a 
procedat la aplicarea sechestrului asupra bunului din averea debitorului Amia-Win Construct SRL – autoturism marca 
Dacia, SD KSDEW Logan, serie șasiu UU1KSDEW538718720, serie motor D011937, an de fabricație 2007, CIV 
F971606, culoare roșu, nr. de înmatriculare AG-13-YTP, lăsat în custodia administratorului dnei Neagoe A. M.. 
În vederea identificării bunurilor aflate în prezent în averea debitorului, cât și a bunurilor valorificate de debitor prin 
administratorul Neagoe A. M. înainte de deschiderea procedurii generale a insolvenței, administratorul judiciar 
Consultant Insolvență SPRL a efectuat următoarele demersuri: 
- a comunicat adresa nr. 914/02.03.2022 către Primăria Municipiului Pitești, prin care a solicitat acesteia să comunice 
dacă societatea Amia-Win Construct SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2022 în evidențele fiscale ale 
Primăriei Municipiului Pitești cu bunuri impozabile.  
Conform Adresei nr. F/205787/07.03.2022 emisă de Primăria Municipiului Pitești prin Direcția Impozite și Taxe 
Locale, debitorul Amia-Win Construct SRL figurează în evidențele fiscale cu bunul mobil – autoturism marca Dacia 
Logan, serie șasiu UU1KSDEW538718720, serie motor D011937. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- a comunicat adresa nr. 915/2.03.2022 către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări 
a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Argeș, prin care a solicitat acesteia să comunice dacă 
societatea Amia-Win Construct SRL figurează sau a figurat în perioada 2018-2022 în evidențele SPC-Regim Permise 
De Conducere Și Înmatriculări Auto cu autoturisme/autovehicule. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări a Vehiculelor din Cadrul Instituției Prefectului Județului Argeș nu a răspuns solicitărilor administratorului 
judiciar judiciar. 
- Conform Adresei nr. 10051/14.12.2021 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș (depusă la 
dosarul cauzei), pe numele Amia-Win Construct SRL, CUI 36549043, nu sunt deschise cărți funciare. 
Până în prezent, administratorul statutar dna Neagoe A. M. nu a prezentat mijlocul de transport  autoturism marca Dacia 
Logan, serie șasiu UU1KSDEW538718720, serie motor D011937, din averea debitorului Amia-Win Construct SRL în 
vederea inventarierii acestuia. 
Din cuprinsul Procesului-verbal de inventariere nr. 1400/04.04.2022, se rețin următoarele: 

Denumire mijloc de transport Existență 
faptică 

Observații 

Autoturism marca Dacia, SD KSDEW Logan, serie șasiu UU1KSDEW538718720, 
serie motor D011937, an de fabricație 2007, CIV F971606, culoare roșu, nr. de 
înmatriculare AG-13-YTP 

lipsă Nu a fost prezentat de către administratorul 
Neagoe A. M. 

Conform balanței de verificare aferentă lunii septembrie 2021, la data de 30.09.2021 debitorul Amia-Win Construct 
SRL înregistrează următoarele active: 

Denumire active Existență 
faptică 

Observații 

Aparate și instalații de măsură, control, reglare în 
valoare de 2.590,92 lei 

lipsă Nu au fost prezentate de către administratorul Neagoe A. M. 

Mijloace de transport în valoare de 8.000,00 lei lipsă Nu au fost prezentate de către administratorul Neagoe A. M. 
Creanțe imobilizate în valoare de 65.216,22 lei 
 

- Nu au fost comunicate documente jusitificative de către administratorul 
Neagoe A. M. cu privire la aceste sume. 

Stocuri de materii prime în valoare de 278,98 lei lipsă Nu au fost prezentate de către administratorul Neagoe A. M. 
Stocuri de materiale auxiliare în valoare de 
223.644,42 lei 

lipsă Nu au fost prezentate de către administratorul Neagoe A. M. 

Avansuri plătite la furnizori-debitori în valoare de 
38.410,39 lei 

- Nu au fost comunicate documente jusitificative de către administratorul 
Neagoe A. M. cu privire la aceste sume. 

Creanțe-clienți în valoare de 63.293,85 lei - Nu au fost comunicate documente jusitificative de către administratorul 
Neagoe A. M., în vederea recuperării acestora. 

Numerar în casierie în sumă de 408,91 lei lipsă Nu a fost predat de către administratorul Neagoe A. M. în vederea depunerii 
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acestuia în contul unic de insolvență  

Conform Fișei contului 5311 Casa în lei (depusă la dosarul cauzei), la data de 30.09.2021 debitorul Amia-Win 
Construct SRL înregistrează numerar în casierie în sumă de 2.170,39 lei. 
Conform Fișei contului 5121 Conturi la bancă în lei (depusă la dosarul cauzei), la data de 30.09.2021 debitorul Amia-
Win Construct SRL înregistrează disponibilități bănești în conturi bancare în sumă de 10.022,53 lei. 
Conform Listei cuprinzând conturile și băncile prin care debitorul își rulează fondurile, potrivit art. 67 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 85/2014, semnată de către administratorul Neagoe A. M. (anexată cererii de deschidere a procedurii 
insolvenței depusă la dosarul cauzei), debitorul Amia-Win Construct SRL își rulează fondurile prin contul bancar cod 
IBAN RO46BTRLRONCRT0363853201 deschis la Banca Transilvania SA. 
În vederea identificării eventualelor disponibilități bănești existente în conturile bancare ale debitoarei, administratorul 
judiciar a procedat la comunicarea notificării nr. 913/02.03.2022 către următoarele bănci: First Bank România, 
Eximbank SA, Banca Românească, BRD Groupe Societe Generale; CEC Bank SA; Banca Transilvania SA; Citibank 
Europe plc, Dublin - sucursala Romania; Alpha Bank Romania; Banca Comercială Română; Intesa Sanpaolo Romania 
SA; OTP Bank România SA; Libra Internet Bank - Centrul de procesare și validare date; Vista Bank (România) SA; 
Garanti Bank SA; ING Bank Romania; Porshe Financie Group Romania; Raiffeisen Bank SA; UniCredit Bank SA; 
Bank Leumi Romania; Patria Bank SA; Idea Bank SA, prin care a solicitat comunicarea către subscrisa dacă debitorul 
Amia-Win Construct SRL figurează în evidențele instituțiilor bancare ca titulară de conturi bancare, respectiv 
comunicarea datelor referitoare la: operațiunile de plăți și încasări desfășurate de către Amia-Win Construct SRL de la 
data deschiderii contului bancar până în prezent, cuantumul rulajelor lunare ale operațiunilor de încasări și plăți, 
respectiv persoanele care dețin dreptul de semnătură. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Adresei nr. 247104/09.03.2022 emisă de Banca Transilvania SA, societatea Amia-Win Construct SRL a fost 
identificată că a deținut conturi deschise la Banca Transilvania SA sucursala Pitești în perioada 09.09.2016-14.10.2019. 
În prezent societatea nu deține conturi active. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Până în prezent, administratorul statutar dna Neagoe A. M. nu a răspuns solicitărilor administratorului judiciar, 
respectiv nu a prezentat bunurile din averea debitorului în vederea inventarierii acestora și nu a comunicat documentele 
financiar-contabile și registrele contabile ale debitorului Amia-Win Construct SRL. 
4. Referitor la dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 01.03.2022 
Prin Încheierea de ședință din data de 01.03.2022, judecătorul-sindic a dispus: „În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 
85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei Amia-Win Construct SRL, procedura 
insolvenţei în formă generală dispune: Pune în sarcina lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL următoarele 
măsuri:  
- Să îndeplinească toate actele de procedură şi să ia toate măsurile dispuse conform încheierii de şedinţă din 09.11.2021 
prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei  
- să întocmească de urgenţă raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au determinat ajungerea societăţii în stare de 
insolvenţă, avându-se în vedere că a expirat termenul pentru depunerea acestuia, stabilit prin încheierea de deschidere a 
procedurii;  
- să procedeze la întocmirea tabelurilor preliminar şi definitiv de creanţe (în condiţiile în care a expirat termenul 
depunerii acestora) şi să le depună la dosar, precum şi extrasul din BPI privind publicarea acestuia;  
- după întocmirea tabelului definitiv de creanţe, să propună/să urmărească propunerea unui plan de reorganizare, dacă 
este cazul, sau să formuleze cerere de trecere la faliment;  
- să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, 
justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în 
averea debitorului; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau 
necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe 
de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 
59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), precum şi să depună la dosar extrase din BPI privind rapoartele întocmite, să 
efectueze demersuri pentru predarea arhivei debitorului unei societăţi specializate Acordă un termen administrativ de 
control la data de 07.06.2022”. 
Având în vedere dispozițiile judecătorului-sindic pronunțate prin Încheierea de ședință din data de 01.03.2022, 
menționăm următoarele: 
- Subscrisa nu a identificat la dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență Raportul întocmit 
conform disp. art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Prin Adresele nr. 817/23.02.2022 nr. 1489/08.04.2022 comunicate 
către fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Barbu G. I., subscrisa a solicitat comunicarea tuturor actelor de 
procedură întocmite cu privire la debitorul Amia-Win Construct SRL. Până la data prezentei, fostul administrator 
judiciar provizoriu nu a răspuns solicitărilor subscrisei. 
- Subscrisa Consultant Insolvență SPRL a întocmit Raportul prevăzut de art. 92  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
debitorul Amia-Win Construct SRL, nr. 1547/12.04.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
6495/12.04.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Raport-intocmit-in-temeiul-art.-92-din-Legea-nr.-85-2014-privind-Amia-Win-Costruct-
SRL.pdf.  
Din Raportul întocmit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
şi de insolvenţă privind debitorul Amia-Win Construct SRL, nr. 1547/12.04.2022, se rețin următoarele: 
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- Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea Amia-Win Construct SRL nu are o structură 
economico – financiară care să-i permită continuarea activității economice prin implementarea unui plan de 
reorganizare; 
- debitorul Amia-Win Construct SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit. 
Astfel, administratorul judiciar a solicitat intrarea în faliment a debitorului Amia-Win Construct SRL în temeiul disp. 
art. art. 38 alin. (2) lit. c) din și disp. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014. 
În temeiul art. 92 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, notificarea creditorilor și debitorului cu privire la propunerea 
administratorului judiciar de intrare în faliment a fost publicată în BPI nr. 6525/13.04.2022 și afișată pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Notificare-privind-
propunerea-de-intrare-in-faliment.pdf.  
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat notificarea privind propunerea de intrare în faliment nr. 
1551/12.04.2022 debitorului Amia-Win Construct SRL prin e-mail la adresa amia.winconstruct@gmail.com (adresă de 
e-mail menționată de societate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș).  
- Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Amia-Win Construct 
SRL nr. 0001/12.01.2022, prevăzut de art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, a fost întocmit de către fostul 
administrator judiciar provizoriu C.I.I. Barbu G. I. și publicat în BPI nr. 1013/19.01.2022. (dovezi depuse la dosarul 
cauzei) 
- Tabelul preliminar rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Amia-Win Construct SRL nr. 
0003/12.01.2022 a fost întocmit de către fostul administrator judiciar provizoriu C.I.I. Barbu G. I. și publicat în BPI nr. 
1354/25.01.2022. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Având în vedere confirmarea subscrisei în calitate administrator judiciar prin Încheierea de ședință a Camerei de 
consiliu din data de 22.02.2022, subscrisa a identificat faptul că, tabelul definitiv de creanțe nu a fost întocmit de către 
fostul administrator judiciar provizoriu și depus la dosarul cauzei până la termenul limită din data de 10.02.2022. În 
temeiul art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a întocmit Tabel 
definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Amia-Win Construct SRL nr. 1222/23.03.2022, aceasta fiind 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 5332/25.03.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-debitorului-
Amia-Win-Construct-SRL.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Administratorul judiciar a identificat la dosarul cauzei Cererea de admitere a creanței formulată de Municipiul Pitești 
(înregistrată la dosarul cauzei în data de 17.03.2022) prin care a solicitat înscrierea în tabelul de creanței a sumei de 
466,00 lei. Creanță a fost admisă conform disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, creditorul Municipiul Pitești 
nefiind notificat conform disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 (dovezile de comunicare a notificării conform 
disp. art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 nu au fost identificate la dosarul cauzei și nici comunicate subscrisei de 
către fostul administrator judiciar provizoriu).  
În temeiul art. 58 alin. (1) lit. k) din Legea 85/2014, subscrisa a comunicat Notificarea nr. 1228/23.03.2022 către 
creditorul Municipiul Pitești prin care, urmare procedurii de verificare, a notificat cu privire la înscrierea de către 
administratorul judiciar a creanței solicitate în tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Amia-
Win Construct SRL, astfel: 
• creanța în valoare de 322,90 lei (impozit pe mijoace de transport – 302,00 lei și cheltuieli de executare silită – 20,90 
lei) a fost înscrisă cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 – creanță bugetară; 
• creanța în valoare de 74,00 lei (impozit pe mijloace de transport datorat pentru anul 2022) a fost respinsă, nefiind o 
creanță născută înainte de data deschiderii procedurii generale a insolvenței – 09.11.2021. Conform disp. art. 5 pct. (69) 
din Legea nr. 85/2014; 
• creanța în valoare de 70 lei (majorări de întârziere) a fost respinsă, nefiind prezentat niciun document justificativ în 
baza căruia au fost calculate aceste obligații fiscale accesorii, respectiv data limită până la care au fost calculate. 
Conform disp. art. 80 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
- Întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a întocmit Suplimentul la Raportul 
privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Amia-Win Construct SRL, nr. 
1512/08.04.2022, acesta fiind depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6384/11.04.2022 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Supliment-la-raportul-
intocmit-in-temeiul-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014-2.pdf. 
Din cuprinsul Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Amia-Win Construct SRL, nr. 1512/08.04.2022, se rețin următoarele: 
„Având în vedere următoarele considerente: 
- Din analiza preliminară a activității debitorului, rezultă că societatea Amia-Win Construct SRL nu are o structură 
economico – financiară care să-i permită continuarea activității economice; 
- debitorul Amia-Win Construct SRL se încadrează în criteriile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă: 
• actele constitutive sau contabile nu au fost puse la dispoziţia administratorului judiciar; 
• administratorul nu poate fi găsit; 
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cât şi cele precizate anterior, vă solicităm, în mod respectuos, aprobarea concluziilor prezentului raport şi intrarea în 
faliment prin procedura generală a debitorului Amia-Win Construct SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) lit. D din 
Legea nr. 85/2014”. 
- În temeiul art. 97 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, anunțul nr. 1526/11.04.2022 privind depunerea Suplimentului la 
Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului Amia-Win Construct 
SRL nr. 1512/08.04.2022 la dosarul cauzei, cu indicarea datei adunării creditorilor, a fost publicat în BPI nr. 
6410/12.04.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/04/Anunt-privind-depunerea-raportului-prevazut-de-art.-97-din-Legea-nr.-85-2014.pdf.  
- Conform disp. art. 97 alin. (4) și (5) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Amia-Win Construct SRL pentru data de 19.04.2022, ora 
08:00, la sediul procesual al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, cu 
următoarea ordine de zi: 
„(1). Prezentarea Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 
debitorului Amia-Win Construct SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 1512/08.04.2022. 
(2). Aprobarea concluziilor Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de 
insolvență a debitorului Amia-Win Construct SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 1512/08.04.2022. 
(3). Aprobarea propunerii administratorului judiciar privind intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului 
Amia-Win Construct SRL conform disp. art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014. 
(4). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea formulării cererii de antrenare a răspunderii administratorului 
statutar al debitorului Amia-Win Construct SRL dna Neagoe A. M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din 
Legea nr. 85/2014”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 19.04.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 26.04.2022, ora 08:00, la sediul procesual al 
administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale Creditorilor debitorului Amia-Win Construct SRL din data de 19.04.2022, ora 08:00 a 
fost publicat în BPI nr. 6353/11.04.2022 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-in-19.04.2022-si-
26.04.2022-ora-08.00.pdf. (dovezi depuse la dosarul cauzei) 
Conform Procesului-verbal nr. 1642/19.04.2022, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Amia-Win Construct 
SRL din data de 19.04.2022, ora 08:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 75,086% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Amia-Win Construct SRL nr. 1222/23.03.2022 publicat în BPI nr. 5332/25.03.2022 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a luat act de Suplimentul la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării 
de insolvență a debitorului Amia-Win Construct SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 1512/08.04.2022. 
2. Cu o majoritate de 75,086% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Amia-Win Construct SRL nr. 1222/23.03.2022 publicat în BPI nr. 5332/25.03.2022 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat concluziile Suplimentului la Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la 
apariția stării de insolvență a debitorului Amia-Win Construct SRL, întocmit în temeiul disp. art. 97 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 1512/08.04.2022. 
3. Cu o majoritate de 75,086% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Amia-Win Construct SRL nr. 1222/23.03.2022 publicat în BPI nr. 5332/25.03.2022 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor a aprobat propunerea administratorului judiciar privind intrarea în faliment prin procedura 
generală a debitorului Amia-Win Construct SRL conform disp. art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014. 
4. Cu o majoritate de 75,086% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului Amia-Win Construct SRL nr. 1222/23.03.2022 publicat în BPI nr. 5332/25.03.2022 
(respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea 
Generală a Creditorilor consideră că se impune formularea cererii de antrenare a răspunderii administratorului statutar al 
debitorului Amia-Win Construct SRL dna Neagoe A. M. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Legea nr. 
85/2014. 
Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 19.04.2022, ora 08:00, respectiv îndeplinirea 
condițiilor de cvorum prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind comunicate voturi din partea creditorilor 
ale căror creanţe însumate reprezintă 75,086% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul definitiv de 
creanțe întocmit împotriva averii debitorului Amia-Win Construct SRL nr. 1222/23.03.2022 publicat în BPI nr. 
5332/25.03.2022, administratorul judiciar a anulat reconvocarea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
26.04.2022, la ora 08:00, cu aceeași ordine de zi. 
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Procesului-verbal nr. 1642/19.04.2022 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Amia-Win Construct SRL din data 
de 19.04.2022, ora 08:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 6963/20.04.2022 și afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/04/Proces-verbal-al-
Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-19.04.2022-ora-08.00.pdf. 
5. Referitor la sumele avansate de administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură  
Sumele avansate de către administratorul judiciar pentru plata cheltuielilor ocazionate de procedura generală a 
insolvenței sunt în cuantum de 37.60 lei, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire furnizor Nr. document Data document Suma  Observații 

1 
Oficiul Național al 

Registrului Comerțului RC22/D0077699 07.03.2022 20.00 lei 
Furnizare informații debitor 

2 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00001454 24.02.2022 8.80 lei 

Comunicare notificare către administratorul Neagoe A. 
M. 

3 C. N. Poșta Română S.A. DIV00002339 24.03.2022 8.80 lei Comunicare somație către administratorul Neagoe A. M. 

 
Total sume avansate de administratorul judiciar pentru plata 

cheltuielilor de procedură 
37.60 lei 

 
6. 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. 
Onorariul administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL pentru perioada 22.02.2022-22.04.2022 este în valoare 
totală de 499,80 lei (inclusiv TVA). 
Mod de calcul onorariu: 210 lei (exclusiv TVA) * 2 luni. 
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 fostului administrator judiciar provizoriu C.I.I. Barbu G. I. este în valoare de 
3.500 lei (exclusiv TVA). 
7. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună: 
- Intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului Amia-Win Construct SRL în temeiul disp. art. 145 alin. (1) 
lit. D din Legea nr. 85/2014; 
- Desemnarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
85/2014, 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; 
- Acordarea unui nou termen în vederea identificării, inventarierii și evaluării bunurilor din averea debitorului și 
îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar prevăzute de disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


