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- solutionarii litigiilor  
si 
- incasarii creantelor  
Cheltuielile cu procedura insolventei, neachitate pana la momentul actual sunt în suma totala de 51,30 lei, dupa cum 
urmeaza: 
- Cheltuieli postale:  
 factura nr. 914/16.01.2017: 7,80 lei; 
 factura nr. 3590/17.02.2017: 6,30 lei; 
 factura nr. 34701/26.02.2018: 7,80 lei; 
 factura nr. 19543/10.09.2018: 7,80 lei; 
 factura nr. 3611/14.08.2018: 13,30 lei; 
- Cheltuieli xerox:  
 bon nr. 2/23.01.2017: 21,60 lei; 
Cheltuielile cu procedura insolventei, achitate de la ultimul raport de activitate sunt în suma totala de 11.071,53 lei, 
dupa cum urmeaza: 
- Retributie administrator judiciar Expert Cont Insolvency S.P.R.L.: 
 perioada octombrie şi noiembrie 2018: 11.071,53 inclusiv TVA; 

Ductil Steel SA 
prin administrator judiciar 

consortiul format din Expert Cont Insolvency SPRL 
si MMM Insolvency IPURL 

 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CNT POWER SOLUTION S.R.L., cod unic de înregistrare: 24650825 

Notificare privind deschiderea proceduii generale a insolvenţei 
Nr.: 02 Data emiterii: 27.12.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1080/1285/2018 al Tribunalului Specializat Cluj; 
Judecător-sindic: Koşa Nicoleta Carmen 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Mun. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, jud. Cluj, cod poştal 400117 
Număr de telefon: 0264-596110, 0264-596111, fax 0264-504366 e-mail tr-comercial-cluj@just.ro, programul de lucru 
cu publicul al Registraturii (parter, camera 59): Luni-Vineri între orele 08:30-12:30, al Arhivei (parter, camera 59): 
Luni, Marti, Joi între orele 08:30 - 12:30; 
3.Debitor: Societatea CNT POWER SOLUTIONS SRL (fosta EVOPRO SYSTEMS ENGINEERING SRL ), cu sediul 
social în mun. Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor, nr. 2, jud. Cluj, număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului 
J/12/4260/2008, CUI 24650825, societate "în insolvenţă", "in insolvency", "en procedure collective".. 
4. Administrator special: Nedesemnat; 
5.Administrator judiciar provizoriu: Consorţiul de practicieni în insolvenţă format din CABINET INDIVIDUAL DE 
INSOLVENŢĂ DOMOKOS ZOLTÁN, având sediul în mun. Târgu Mureş, str. Braşovului nr. 13, ap. 35, jud. Mureş, 
punct de lucru/adresă de corespondenţă: str. Tineretului nr. 2, et. II., cam. 27/4, Tg. Mures, înregistrat în Registrul 
Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO I - 3881/25.03.2016, Atestat nr. 1B-3881, eliberat de UNPIR, valabil 
până la 31.12.2018, înregistrat la ANAF, având CIF 36016296, tel. 0745501749, fax: 0365455069,e-
mail: ciidomokoszoltan@gmail.com. şi LEX JURIDICON INSOLVENCY IPURL cu sediul social în mun. Târgu 
Mureş, str. Atena, nr. 6, jud. Mureş, cod postal 540347, Certificat înregistrare nr. RFO II – 0904, Atestat UNPIR nr. 2A 
0904, valabil până la 31.12.2018, reprezentat prin practician în insolvenţă, ec. Domokos József-Attila având CIF RO 
38115288, tel. 0749-222.351, e-mail: attila_domokos@yahoo.com. 
6. Consorţiul de practicieni în insolvenţă format din CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ DOMOKOS 
ZOLTÁN şi LEX JURIDICON INSOLVENCY IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului 
CNT POWER SOLUTIONS SRL (fosta EVOPRO SYSTEMS ENGINEERING SRL ), desemnat conform Încheierii 
civile nr. 2139 din data de 18 decembrie 2018 al Tribunalului Specializat Cluj, în dosarul nr. 1080/1285/2018, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului CNT POWER SOLUTIONS SRL (fosta 
EVOPRO SYSTEMS ENGINEERING SRL ), prin Încheierea civilă nr. 2139 din data de 18 decembrie 2018 al 
Tribunalului Specializat Cluj, în dosarul nr. 1080/1285/2018.. Întrucât nu s-a dispus ridicarea dreptului de administrare 
a reprezentanţilor legali statutari ai debitoarei, constând în dreptul de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune 
de acestea, administratorul judiciar desemnat provizoriu are atribuţiile prevăzute de art. 53, 58 şi 59 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Administratorul judiciar va supraveghea 
activitatea debitorului, şi va întocmi şi va păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate 
după data deschiderii procedurii. 
7.1. Debitorul CNT POWER SOLUTIONS SRL (fosta EVOPRO SYSTEMS ENGINEERING SRL ), are obligaţia, ca 
în termen de 10 zile de la primirea notificării de deschidere a procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele 
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prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului CNT POWER SOLUTIONS SRL (fosta EVOPRO SYSTEMS ENGINEERING 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 pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este data de 29 ianuarie 2019. În temeiul art. 114 alin. (1) 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 pe care le deţineţi împotriva 
debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei: Termenul de verificare a creanţelor, 
de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe este data de 19 februarie 2019, termenul pentru 
depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute 
de administratorul judiciar provizoriu în tabelul preliminar de creanţe, este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în BPI, şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de 
creanţe este 12 martie 2019. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 
zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, cu respectarea condiţiilor speciale prevăzute de art. 111 alin. 2) - 6) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, şi anume: sub sancţiunea anulării 
contestaţia va fi însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru de 200 de lei, în original, precum şi toate 
înscrisurile de care înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale cu arătarea oricăror altor probe care se 
solicită, cu excepţia celor care nu s-ar afla în posesia sa sau care nu sunt cunoscute la momentul promovării contestaţiei; 
contestatorul are obligaţia de a trimite, putându-se utiliza şi mijloacele de comunicare rapidă, cu confirmare de primire, 
câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ataşate, administratorului judiciar provizoriu, creditorului a cărei 
creanţă o contestă (dacă este cazul) precum şi administratorului special, sub sancţiunea aplicării din oficiu a unei 
amenzi judiciare de la 50,00 lei la 700,00 lei; întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării 
contestaţiei şi a documentelor care o însoţesc, un exemplar al întâmpinării comunicându-se prin mijloace de comunicare 
rapidă, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea şi contestatorului, administratorului 
judiciar provizoriu şi debitorului prin administratorul special sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune 
probe şi invoca excepţii, altele decăt cele de ordine publică.  
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este data de 1 martie 2019, precum şi termenul de 
soluţionare a opoziţiilor este data de 12 martie 2019. Termenul pentru întocmirea şi depunerea la dosarul cauzei a 
Raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a debitorului, cu menționarea 
persoanelor cărora le-ar fi imputabilă este 28 ianuarie 2017. Termen pentru dezbaterea situaţiei economice a debitorului 
şi a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, după caz, şi de întocmire a unui raport prin care să se propună fie intrarea în procedura 
simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, este data de 15 ianuarie 2019, sala 
249, ora 8:00.  
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima şedinţă a adunării creditorilor se va desfăşura la sediul debitoarei, 
la data de 25 februarie 2019, ora 12:00, în mun. Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor, nr. 2, jud. Cluj, având ca ordine de zi: 1. 
Punerea în discuție a confirmării administratorului judiciar, precum și a onorariului acestuia, respectiv: 5.000,00 lei/lună 
+ 5 % din sumele distribuite creditorilor; 2. Desemnarea Comitetului creditorilor; 3. Punerea în discuție a raportului 
întocmit în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Alte menţiuni: Creditorii pot vota şi prin corespondenţă; scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau 
înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 
certificat valabil, pot fi comunicate administratorului judiciar prin poştă (la adresa; punct de lucru/adresă de 
corespondenţă: str. Tineretului nr. 2, et. II., cam. 27/4, Târgu Mures,) prin fax. 0365-455069 ori la adresa de mail: 
ciidomokoszoltan@gmail.com. sau attila_domokos@yahoo.com. 
9. Comitetul creditorilor: nedesemnat. 
10. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj, pentru efectuarea menţiunii. 
Informaţii suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Specializat Cluj 
„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 înscriere a 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 administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. 
 Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei  
Restricţii pentru creditori: 
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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). 

Administrator judiciar provizoriu 
Consorţiul de practicieni de insolvenţă 

Cabinet Individual De Insolvenţă Domokos Zoltán 
Prin practician în insolvenţă, jrs. Domokos Zoltán 

Lex Juridicon Insolvency IPURL, 
Prin practician în insolvenţă, ec. Domokos József-Attila 

 
Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea COŞA DISTRIBUTION S.R.L., cod unic de înregistrare: 32413455 

Tabel definitiv al creanțelor debitorului Cosa Distribution SRL 
Nr.2198 din 28.12.2018 

1. Date privind dosarul: nr. 2995/97/2018, Tribunal Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic: Solomon Bianca Maria 
2.Arhiva/registratura instanţei: Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul 
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 830–1300. 
3.Debitor: SC COȘA DISTRIBUTION SRL, cod de identificare fiscală 32413455, cu sediul social în Călan, str. Pieții, 
nr. 1, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/994/2013. 
4. Lichidator judiciar: SP Activ Insolv Expert IPURL, cod de identificare fiscală RO21549681, cu sediul social în Deva, 
b-dul. Iuliu Maniu bl. 1A-B, ap. 2, jud. Hunedoara, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Formelor de 
Organizare RFO II-0303, tel/fax: 0254/218070, 0723/320990, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar 
persoană juridică: Cor Mihaela  
5. Subscrisa SP Activ Insolv Expert IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului, SC COȘA DISTRIBUTION 
SRL conform sentinței nr. 437/F/2018 din 11.10.2018 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2995/97/2018, în temeiul art. 42 din Legea 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunica 
Tabelul definitiv al creantelor debitorului COSA DISTRIBUTION SRL,astfel cum a fost întocmit în anexă în număr de 
1 file. 

Lichidator judiciar SP Activ Insolv Expert IPURL prin practician coordonator Cor Mihaela 
Debitor: COȘA DISTRIBUTION SRL - în faliment 
Dosar nr. 2995/97/2018 al Tribunalului Hunedoara 

Tabelul definitiv al creanţelor 
Nr. 3076/28.12.2018 

Creditor Adresa C.I.F. 
Creanţa 

admisa dupa 
verificare 

Rang de 
prioritate 
L.85/2014 

% grupa 
% total 
creante 
admise 

Mentiuni 

Creanţe bugetare 

DGRFP Timisoara prin 
Administratia Judeteana a 

Finanţelor Publice 
Hunedoara 

Deva, str. 1 
Decembrie 
1918 nr. 30, 

jud.HD 

4374407 85.730,00 art.161, pct.5 100,00% 86,06% 
 

Total creanţe bugetare 85.730,00 
 

100,00% 86,06% 
 

Creanțe chirografare 

Enel Energie SA -
reprezentată convențional 

de SCA Stancu, Rachitan şi 
Asociatii 

sediu procesual 
ales: Bucureşti, 
Calea Moșilor, 

nr. 51, et. 1, 
sector. 3 

22000460 13.889,24 art.161, pct.8 100,00% 13,94% 
 

Total creanțe chirografare 13.889,24 
 

100,00% 13,94% 
 

TOTAL GENERAL 99.619,24 
  

100,00% 
 

Lichidator judiciar Activ Insolv Expert IPURL, practician coordonator Mihaela COR 
 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AURIVIO SRL, cod unic de înregistrare: 14483495 
Dosar nr:5789/99/2018(nr. format vechi:312/2018) 
Sc Aurivio SRL  
Sediul; Iasi,str. Tabacului nr.53,bl.V2,sc.A,et.3,ap.13, jud. Iaşi  
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