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Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FIN CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18559537 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă pentru debitorul SC Fin Construct SRL 
Nr. 214/25.09.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5705/63/2018, Tribunalul Dolj, Secţia II Civilă 
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: Craiova, str. Brestei, nr.12, judeţ Dolj, Număr de telefon: 0251/418.322 
Programul arhivei/registraturii instanţei 800 -1300 Tribunalul Dolj. 
3.Debitor: SC Fin Construct SRL, Cod de identificare fiscală: 18559537, sediul social: sat Ișalnița, com. Ișalnița, str. 
Bisericii, nr. 24, judeţul Dolj, Număr de ordine în registrul comerţului: J16/670/2006 
4.Creditori şi potenţiali creditori: AJFP Dolj, Lex Holding Construct SRL prin lichidator judiciar SOS Insolv SPRL, SC 
Barlop SRL, Rotasor SRL, SC GME Serv SRL, Primăria Comuna Ișalnița 
5.Administrator judiciar: Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL, cod de identificare fiscală RO 
2653240, cu sediul social în Craiova, str. Sf Dumitru nr3, judeţul Dolj Tel/Fax0351.444.544, 0721.85.85.54 E-mail 
colhonandreea@yahoo.com, repzentant administrator judiciar persoană juridică fiind Andreea Mihaela Colhon asociat 
coordonator. 
6.Subscrisa: Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL, în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC Fin Construct SRL, conform încheierii din 24.09.2018 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia II Civilă, în 
dosarul 5705/63/2018, în temeiul art. 71 alin.1 și urmatoarele din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotrivadebitorului SC Fin Construct SRL prin încheierea din 
24.09.2018 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia II Civilă, în dosarul 5705/63/2018. 
7.1. Debitorul SC Fin Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
7.2. Creditorii debitorului SC Fin Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei este 07.11.2018. 
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 28.11.2018. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor, întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 19.12.2018. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de 12.11.2018, ora 10 la 
sediul administratorului judiciar Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL din Craiova, str. Sf Dumitru, 
nr. 3, et. 1, judeţul Dolj, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor, 
confirmarea numirii și remunerației administratorului judiciar. 
9. Administrator judiciar Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL, prin asociat coordonator Andreea 
Mihaela Colhon  
Informaţii Suplimentare: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere 
a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
� Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate și adresa de mail pentru comunicare. 
� Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
� Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). 
9. Semnătura: 

Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL 
 prin asociat coordonator Andreea Mihaela Colhon 

 
Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea APOLLO SOLUTIONS S.R.L., cod unic de înregistrare: 21279219 
S.C. APOLLO SOLUTION SRL  
Adresă sediu social: Municipiul Moreni, str. 1 DECEMBRIE, nr. 4, Judet Dâmboviţa 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J15/371/2007 
Cod unic de înregistrare: 21279219 
Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata 
Domeniul de activitate principal: Conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii  
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