
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ “SĂVOIU IULIAN” 

Bucuresti, str. Veteranilor, nr.10, bl. C2, sc.1, et.6, ap.25, sector 6, Tel: 0730.024.551, Fax: 031.800.44.10, 

Email: iuliansavoiu@yahoo.com 

 

ANUNŢ  

PRIVIND ORGANIZAREA SELECTIEI DE OFERTE PENTRU SERVICII DE 

ARHIVARE DOCUMENTE 

Nr. 22/12.03.2019 

 

1. Date privind dosarul: 8603/118/2017, Tribunalul Constanta, Sectia a II-a Civilă 

2. Arhiva instanţei: Strada Traian, nr.31, Constanța, Jud. Constanța, fax 0241/551.342, 

programul arhivei 9,00-11,00. 

3. Debitor: SC CRIS FLOR-EFORIE SRL, cod de identificare fiscală: 4273160, sediul social: 

Eforie Nord, str. Marasesti, nr. 4, județul Constanța, număr de ordine în Registrul Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Constanța: J13/3456/22.06.1993.  

4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Săvoiu Iulian, Cod de identificare 

fiscală 26935608, cu sediul în Bucureşti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap.25, sector 

6, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă: 1B2722, Tel 0730024551, Fax 

031/800.44.10, E-mail iuliansavoiu@yahoo.com , reprezentant lichidator judiciar: Săvoiu Iulian. 

5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al 

debitorului SC CRIS FLOR-EFORIE SRL, conform Încheierii de sedinta nr. 43 pronunţată la 

data de 22.01.2018 de Tribunalul Constanța, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 8603/118/2017, în 

conformitate cu prevederile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 

insolventa, anunta organizarea selectiei de oferte pentru preluarea fondului arhivistic al 

debitoarei mai sus mentionata, precum si efectuarea operatiunilor specifice de verificare, 

selectionare, inventariere, legare, depozitare si arhivare a acestuia, cu respectarea legislatiei in 

vigoare.  

Fondul arhivistic al debitoarei este format dintr-o cutie avand dimensiunile de 45(L)x25(l)x35(I), 

continand documente contabile, fara documente de personal sau state de salarii. 

Plata va fi efectuata din fondul de lichidare si/sau din averea debitoarei, la nivelul maxim al 

tarifului aprobat de UNPIR din fondul de lichidare.   

Ofertele vor fi transmise pana la data de 29.03.2019, orele 24.00 la sediul lichidatorului 

judiciar din Bucureşti, str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc.1, et.6, ap.25, sector 6, prin fax la 

numărul 031/800.44.10 sau prin e-mail la adresa: iuliansavoiu@yahoo.com  

Cu deosebita consideratie, 

 

CII SAVOIU IULIAN 

Lichidator judiciar al 

SC CRIS FLOR-EFORIE SRL 
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