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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 2258 Din data de 31.05.2022 
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. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Amia-Win Construct SRL, 
numit prin Sentința civilă nr. 215/2022 din data de 03.05.2022 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 lichidatorului judiciar în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul Amia-Win Construct SRL, în anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport 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 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 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: Amia-Win Construct SRL 
1. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014 
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. 1743/27.04.2022, 
întocmit pentru termenul de judecată din data de 03.05.2022, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
7275/28.04.2022 (extras BPI depus la dosarul cauzei) şi afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Raport-de-activitate-termen-fond-03.05.2022.pdf. 
2. Referitor la disp. art. 97 alin. (5), art. 98 alin. (3) raportat 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014 
Prin Sentința civilă nr. 215/2022 din data de 03.05.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
285/1259/2021, în temeiul art. 97 alin. (5), art. 98 alin. (3) raportat 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014, s-a dispus 
intrarea în procedura generală de faliment a societății debitoare Amia-Win Construct SRL, cu sediul social în 
Municipiul Pitești, P-ța Vasile Milea, nr. 5, camera 1, județul Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Argeș sub numărul J03/1590/2016, având CUI 36549043. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al 
administratorului debitorului Amia-Win Construct SRL, respectiv dizolvarea debitorului. 
În temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL. 
Prin Sentința civilă nr. 215/2022 din data de 03.05.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
285/1259/2021, au fost stabilite următoarele termene: 
• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței și până la data intrării în faliment este la data de 17.06.2022. 
• Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare a tabelului suplimentar de creanțe este la data de 
19.07.2022. 
• Termenul de formulare și depunere la tribunal a contestațiilor împotriva tabelului suplimentar de creanțe este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. 
• Termenul de întocmire și publicare a tabelului definitiv consolidat de creanțe este la data de 19.08.2022. 
• Termenul administrativ de control este la data de 07.06.2022. 
Lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei Cererea nr. 2232/27.05.2022 prin care a solicitat respectuos Onoratei 
Instanțe să procedeze la comunicarea prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a Sentinței civile nr. 
215/2022 din data de 03.05.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 285/1259/2021, în vederea 
îndeplinirii atribuțiilor stabilite în sarcina lichidatorului judiciar. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate, Sentința civilă nr. 215/2022 din data de 03.05.2022 pronunțată 
de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 285/1259/2021 nu a fost comunicată subscrisei sau publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență. 
Astfel, lichidatorul judiciar s-a aflat în imposibilitate de a comunica notificarea privind intrarea în faliment în vederea 
efectuării mențiunilor corespunzătoare în Registrul Comerțului privind debitorul Amia-Win Construct SRL. 
3. Referitor la disp. art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a respectat obligațiile instituite de prevederile art. 99 și art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi a 
comunicat următoarele notificări: 
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- a comunicat debitorului Amia-Win Construct SRL la sediul social din Municipiul Pitești, P-ța Vasile Milea, nr. 5, 
camera 1, județul Argeș, notificarea privind intrarea în faliment nr. 2235/27.05.2022, prin poștă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire;  
- a comunicat asociatului unic și administratorului dna Neagoe A. M., la adresa de domiciliu, notificarea privind intrarea 
în faliment a debitorului Amia-Win Construct SRL nr. 2236/27.05.2022, prin poștă cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire.  
Prin notificările nr. 2235/27.05.2022 și nr. 2236/27.05.2022, lichidatorul judiciar a solicitat: „[...] Vă solicităm, să ne 
comunicați, cât de curând posibil, următoarele: 
• Lista cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment. 
• Lista întocmită în temeiul art. 84 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cuprinzând toate încasările, plățile și compensările 
efectuate după deschiderea procedurii generală de insolvență, cu precizarea naturii și valorii acestora, precum și a 
datelor de identificare a cocontractanților. În temeiul disp. art. 145 alin. (2) lit. a) raportat la art. 85 alin. (4) din Legea 
nr. 85/2014, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare al debitoarei, constând în dreptul de a-și conduce activitatea, 
de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea. De asemenea, vă comunicăm că orice operațiune, act 
sau plată efectuate de către debitorul Amia-Win Construct SRL fără avizul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, este nulă de drept. 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 06.06.2022, la ora 13:00.”.  
Având în vedere faptul că, debitorul Amia-Win Construct SRL prin administratorul statutar nu a depus la dosarul cauzei 
lista creditorilor prevăzute de art. 145 lit. E pct. e) din Legea nr. 85/2014, în vederea respectării atribuțiilor prevăzute de 
disp. art. 99 alin. (1) și art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a comunicat notificarea privind 
intrarea în faliment a debitorului Amia-Win Construct SRL prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire și prin e-mail către următorii creditori: 

Nr. 
crt. Destinatar Adresa Notificare nr. 

1 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș 

Municipiul Pitești, B-dul Republicii, nr. 118, jud. 
Argeș 2237/27.05.2022 

2 Municipiul Pitești Pitești, str. Victoriei, nr. 24, jud. Argeș 2238/27.05.2022 

3 Alcado T&C SRL prin lichidator judiciar  2239/27.05.2022 

Notificarea privind intrarea în faliment a debitorului Amia-Win Construct SRL nr. 2233/27.05.2022 a fost publicată în 
BPI nr. 9314/30.05.2022, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2022/05/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-
in-03.06.2022-si-10.06.2022.pdf, precum şi în ziarul Național din data de 30.05.2022, în conformitate cu dispoziţiile art. 
99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
4. Referitor la disp. art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului Amia-Win Construct SRL 
pentru data de 03.06.2022, ora 09:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi: 
„(1). Confirmarea lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, desemnat de către judecătorul-sindic prin 
Sentința civilă nr. 215/2022 din data de 03.05.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
285/1259/2021. 
(2). Aprobarea retribuției lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, constând din: onorariul lunar de 210 lei, 
exclusiv TVA și onorariul de succes de 1%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor.”. 
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 03.06.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Amia-Win Construct SRL va fi reconvocată în data de 10.06.2022, la ora 
10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Amia-Win Construct SRL din data de 03.06.2022, ora 09:00 
– parte integrantă a Notificării nr. 2233/27.05.2022 privind intrarea în faliment a debitorului Amia-Win Construct SRL 
a fost publicat în BPI nr. 9314/30.05.2022 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: https://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2022/05/Notificare-privind-intrarea-in-faliment-Dubla-convocare-a-Adunarii-
Generale-a-Creditorilor-in-03.06.2022-si-10.06.2022.pdf. 
5. Referitor la disp. art. 151 din Legea nr. 85/2014 
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; 
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• 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 
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. 
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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 
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. 
Lichidatorul judiciar a notificat debitorul și administratorul dna Neagoe A. M. cu privire la efectuarea inventarierii 
conform dispozițiilor prevăzute de art. 151 din Legea nr. 85/2014 în data de 06.06.2022, la ora 13:00, la sediul social al 
debitorului. 
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 123.85 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. 

4 
Olimpiq Media SRL PBL 31890 30.05.2022 51.05 lei 

Publicare notificare privind intrarea în faliment a 
debitorului în ziarul Național 

5 
C. N. Poșta Română S.A. DIV00003838 27.05.2022 35.20 lei Comunicare notificări privind intrarea în faliment 

către debitor, administrator și creditori 

 
Total sume avansate de administratorul/lichidatorul judiciar pentru 

plata cheltuielilor de procedură 
123.85 lei 

 
7. Referitor la onorariul administratorului/lichidatorului 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 22.02.2022-03.05.2022 este în valoare 
totală de 583,10 lei (inclusiv TVA). 
Mod de calcul onorariu: 210 lei (exclusiv TVA) * 2 luni + 210 lei (exclusiv TVA) / 30 zile * 10 zile. 
Prin Sentința civilă nr. 215/2022 din data de 03.05.2022 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 
285/1259/2021, judecătorul sindic a dispus: „În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 desemnează în calitate de 
lichidator judiciar provizoriu Consultant Insolvenţă SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu 
o retribuţie de 1000 lei/lunar, la care se adaugă TVA , plătite din averea debitoarei”. 
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). 
8. Solicitări adresate judecătorului - sindic 
În considerarea celor prezentate, solicităm respectuos Onoratului Tribunal să dispună acordarea unui nou termen de 
judecată 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. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


