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Termen: 07.11.2018 
Raport lunar 

privind procedura parcursa în cazul debitoarei 
Sc Mavi-Diam Instal Srl 

Nr. 685/26.09.2018 
Temei juridic: art. 59, al(1), Legea 85/2014 
Societatea profesionala Igf Expert Consult ipurl, cu sediul în mun. Slatina, str. Cuza-Voda, nr. 40, jud. Olt, desemnata 
lichidator judiciar prin Incheierea din data de 27.11.2017 pronuntata de Tribunalul Specializat Arges în dosarul de 
insolventa nr. 299/1259/2017 privind debitoarea Sc Mavi-Diam Instal Srl, avand sediul social în Costesti, strada 
Industriei, numarul 35B, judeţul Arges, cod de identificare fiscală 22787169, numar de ordine în registrul comertului 
J3/2338/2007 a procedat la efectuarea atributiilor prevazute de Legea 85/2014 astfel: 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a raspunderii patrimoniale conform art.169 din Legea 85/2014 
impotriva fostilor administrator statutari ai sc Mavi-Diam Instal srl, numitii Tatu Ion şi Stanciu Marian. In data de 
18.06.2018 Instanta de judecata a admis în parte cererea lichidatorului judiciar, în sensul ca obliga paratii sa suporte din 
averea proprie şi sa aduca la masa credala a debitoarei suma de 1.781.204,39 lei. 
Lichidatorul judiciar a formulat Apel la sentinta nr. 531din 18.06.2018 pronuntata de Tribunalul specializat Arges. 
Lichidatorul judiciar nu a încasat onorariu pentru această perioadă datorită lipsei fondurilor în averea debitorului. 
Prezentul raport a fost depus la ORC în vederea publicarii în BPI. 

Lichidator judiciar, Igf Expert Consult ipurl, Alin Ionescu 
* 

IGF EXPERT CONSULT IPURL 
Societate profesionala de reorganizari şi lichidari judiciare 
Sediu social: Slatina, str. Cuza Voda, nr. 40, Olt; RFO:11-0211/2006; CUI: 15069590; Capital social: 10.200 lei 
Dosar nr. 299/1259/2017 
Termen: 07.11.2018 

Raport lunar privind procedura parcursa în cazul debitoarei 
Sc Mavi-Diam Instal Srl 

Nr. 742/31.10.2018 
Temei juridic: art. 59, al(1), Legea 85/2014 
Societatea profesionala Igf Expert Consult ipurl, cu sediul în mun. Slatina, str. Cuza-Voda, nr. 40, jud. Olt, desemnata 
lichidator judiciar prin Incheierea din data de 27.11.2017 pronuntata de Tribunalul Specializat Arges în dosarul de 
insolventa nr. 299/1259/2017 privind debitoarea Sc Mavi-Diam Instal Srl, avand sediul social în Costesti, strada 
Industriei, numarul 35B, judeţul Arges, cod de identificare fiscală 22787169, numar de ordine în registrul comertului 
J3/2338/2007 a procedat la efectuarea atributiilor prevazute de Legea 85/2014 astfel: 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a raspunderii patrimoniale conform art.169 din Legea 85/2014 
impotriva fostilor administrator statutari ai sc Mavi-Diam Instal srl, numitii Tatu Ion şi Stanciu Marian. In data de 
18.06.2018 Instanta de judecata a admis în parte cererea lichidatorului judiciar, în sensul ca obliga paratii sa suporte din 
averea proprie şi sa aduca la masa credala a debitoarei suma de 1.781.204,39 lei. Lichidatorul judiciar a formulat Apel 
la sentinta nr. 531 din 18.06.2018 pronuntata de Tribunalul specializat Arges. 
Fostii administratori statutari refuza colaborarea cu lichidatorul judiciar, în ultima discutie ne-au asigurat ca bunurile 
firmei au fost valorificate, dar operatiunile de vanzare nu au fost modificate în contabilitate. Ne –au asigurat ca ne vor 
pune la dispozitie actele de vanzare cumparare în cel mai scurt timp. 
Lichidatorul judiciar nu a încasat onorariu pentru această perioadă datorită lipsei fondurilor în averea debitorului. 
Prezentul raport a fost depus la ORC în vederea publicarii în BPI. 

Lichidator judiciar, Igf Expert Consult ipurl, Alin Ionescu 
 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ARGOS SA, cod unic de înregistrare: 2421812 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvență 
Nr.1032/06.11.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 6236/118/2018, Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Iulia 
Casian. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Constanţa, str. Traian nr.31, Judeţul Constanţa; Tel.: 0241551345 interior 219, Fax: 
0241551342, program: luni – vineri: 8.30 – 12.30. 
3.Debitor: ARGOS SA J13/1562/1991, CUI 2421812 cu sediul în Cernavodă, Str.Canalului nr.11, judeţ Constanţa. 
4. Administrator judiciar: TOMIS I.P.U.R.L., CIF RO33905944, sediul profesional: Constanţa, Bd. Ferdinand nr.79, 
bl.AR2, parter, Judeţul Constanţa, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: RFO II-0787, 
Tel:0728.991.992, fax:0241.550.773, E-mail: office@tomisipurl.com 
5. Subscrisa TOMIS I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al Societăţii ARGOS SA, desemnată conform 
Încheierii nr.697/05.11.2018, pronunţată în dosarul nr. 6236/118/2018 al Tribunalului Constanța – Secţia a II-a Civilă, 
în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
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prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), 
art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului ARGOS SA prin Încheierea nr. 544/13.08.2018, 
pronunţată în dosarul nr. 6236/118/2018 al Tribunalului Constanța – Secţia a II-a Civilă, la cererea debitoarei falite 
ARGOS SA  
7.1. Debitorul ARGOS SA 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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă.  
7.2. Creditorii debitorului ARGOS SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.12.2018. 
În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele 
deţinute împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
23.12.2018. 
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii este 7 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanţelor 
în Buletiunul Procedurilor de Insolvenţă. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.01.2019. 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 21.01.2019, ora 10:00 în Constanţa, Bd. 
Ferdinand nr.79, Bl.AR2, Parter, Judeţul Constanţa, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea 
Comitetului Creditorilor; confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariului. 
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică la Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța 
pentru efectuarea menţiunii. 
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. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
 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. 
 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 lichidatorul 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. 
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Tomis I.P.U.R.L. 
Administrator judiciar 

 
Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea C&D DAVIMET SRL, cod unic de înregistrare: 21060722 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Număr: 579, data emiterii: 05.11.2018 

1.Date privind dosarul: 3441/97/2018, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător sindic Duca Corina. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Str. 1 Decembrie, nr. 35, loc. Deva, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul 
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 0830 – 1300. 
3.Debitor: SC C&D DAVIMET SRL, cu sediul social în Hațeg, Str. Horea, nr. 40, jud. Hunedoara, cod de identificare 
fiscală 21060722, număr de ordine în registrul comerţului J20/235/2007.   
4.Creditori: DGRFP TIMIŞOARA prin AJFP HUNEDOARA, RAȚIU DANIEL IOAN. 
5.Lichidator judiciar: A&M Reorganizare Lichidare SPRL, cod de identificare fiscală 35662698, cu sediul social în 
Cluj-Napoca, Str. Constanța, nr. 12, corp B, et. 1, ap. 4, jud. Cluj, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în 
Insolvenţă RFO II 0839, tel/fax: 0736.052.352/ 0264.552.552, e-mail: amreorganizarelichidare@gmail.com,  nume şi 
prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Siliște Anca. 
6.Subscrisa: A&M Reorganizare Lichidare SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC C&D Davimet 
SRL, conform Încheierii nr. 133/F/CC/2018, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
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