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PROCES VERBAL 

 

Nr. inreg.: 11505/20.12.2018  

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 325/1259/2018, Tribunalul Specializat Arges, Faliment; 

2. Arhiva/Registratura instantei: B-dul I.C. Bratianu nr. 7, Pitesti, jud. Arges, Tel.: 0248.216.599, 

Fax: 0248.212.410.; Email: tr-arges-comercial@just.ro; 

3. Debitor: EUGEN AGROTRANS DIVERS SRL Cod de identificare fiscală: 17187885, sediul 

social: Com. Slobozia, Jud. Arges, Număr de ordine în registrul comerţului J3/202/2005. 

4. Administrator judiciar: AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L 

Cod de identificare fiscală 31505992, sediul social in Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.10, bl. M7-

M8, et.1, jud. Dolj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II- 0662  Tel: 

0744555512, E-mail: office@aktiv-lex.ro, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar, 

practician in insolventa Balasoiu Claudia.  

5. Subscrisa, AKTIV-LEX  INSOLVENTA  S.P.R.L, în calitate de administrator judiciar al 

debitorului EUGEN AGROTRANS DIVERS SRL, conform Încheierii de şedinţă din data de 

11.09.2018, pronuntata de catre Tribunalul Specializat Arges, in dosarul nr. 325/1259/2018, in 

temeiul art. 61 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, 

incheie: 

  

PROCES VERBAL DE SELECTIE A OFERTELOR DE EVALUARE  

A BUNURILOR MOBILE ALE  

DEBITORULUI EUGEN AGROTRANS DIVERS S.R.L. 

 

Incheiat azi, 20.12.2018, ora: 14:30, la sediul administratorului judiciar din Craiova, str. Calea 

Bucuresti, nr.10, bl. M7-M8, et.1, jud. Dolj, cand s-a procedat la deschiderea plicurilor purtand 

mentiunea „OFERTA EVALUARE BUNURI MOBILE – EUGEN AGROTRANS DIVESR SRL” si 

selectarea celei mai avantajoase oferte, din punct de vedere financiar. 

 

Avand in vedere dispozitiile art. 61 din Legea 85/2014 potrivit carora „În vederea îndeplinirii 

atribuțiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocați, 

experți contabili, evaluatori sau alți specialiști. Numirea și nivelul remunerațiilor acestor persoane vor fi 

supuse aprobării comitetului creditorilor în cazul în care acestea vor fi plătite din averea debitoarei sau se 

vor supune standardelor de cost stabilite de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din 

România, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în cazul în care se vor remunera din fondul de lichidare constituit 

potrivit prevederilor art. 39 alin. (4).” s-a procedat la publicarea Anuntului privind selectia de 

oferte de evaluare a expertilor evaluatori interesati de evaluarea bunurilor debitorului EUGEN 

AGROTRANS DIVERS SRL, pe site-ul administratorului judiciar www.aktiv-lex.ro. 
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In termenul publicat in anuntul  privind selectia de oferte de evaluare, mentionat mai sus, au 

fost depuse, cu respectarea conditiilor din anunt, urmatoarele oferte: 

- EVALGRUP PROFESSIONAL S.R.L., cu sediul in Craiova, Str. Brestei, nr. 1, bloc K, sc. 

A, etaj 4, ap. 14, judetul Dolj, avand nr. reg. Com Dolj J16/345/2016, C.U.I. 35657071 – 

pentru onorariul de 2500 lei; 

- ROMVALUE GROUP S.R.L., cu sediul in Podari, Str. Catanesti, nr. 77, judetul Dolj, 

avand nr. reg. Com Dolj J16 /270/2015, C.U.I. 34114670 – pentru onorariul de 3000 lei; 

- SOUTHEXPERT S.R.L., cu sediul in Craiova, strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 5, 

judetul Dolj, avand nr. reg. Com Dolj J16 /313/2015, C.U.I. 34147988 – pentru onorariul 

de 3200 lei. 

 

Fata de ofertele depuse in plic inchis, ca urmare a selectiei realizata de catre administratorul 

judiciar, in temeiul art. 61 din Legea 85/2014, a fost selecata oferta cea mai avantajoasa din punct 

de vedere financiar, repsectiv oferta formulata de catre EVALGRUP PROFESSIONAL S.R.L., 

pentru onorariul de 2500 lei, urmand ca plata contravalorii serviciilor de evaluare sa fie achitata 

personal de catre administratorul special al debitorului, dl. Tanasoiu Eugen, coform acordului 

primit din partea acestuia. 

 

Avand in vedere aceste aspecte, s-a procedat la incheierea prezentului Proces - Verbal azi, 

20.12.2018, in 2 (doua) exemplare originale. 

 

Semnătura: 

AKTIV LEX  INSOLVENTA S.P.R.L. 

 

 


