
 
 

Nr. 155/15.03.2021 
CONVOCARE  

ADUNAREA CREDITORILOR 
 
 
1. Date privind dosarul: 2146/63/2020, Tribunalul DOLJ - Secția a II-a Civilă. 
2. Arhiva/registratura instanței: Craiova, str. Brestei nr. 12, cod postal 200420, jud. Dolj. E-mail: 
falimente.dj@just.ro; Fax: 0251/415.323; Programul arhivei/registraturii instanței: LUNI - 
VINERI: 8 – 12:00. 
3. Debitor: PERFO CONSTRUCT SRL, CUI 22103449- „în insolvență”, „in insolvency”, „en 
procédure collective”, cu sediul social în Municipiul Craiova, Strada SIMION STOILOV, nr. 1, CORP 
PRINCIPAL, Bloc E6A, Scara 1, ap. 5, Judet Dolj, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. 
J16/1701/2013. 
4. Administrator special: CERCELAN LIVIU-JAN. 
5. Creditori: Toate persoanele fizice și juridice care dețin o creanță împotriva averii PERFO 
CONSTRUCT SRL conform ultimului tabel de creanțe publicat în BPI Nr. 16542/06.10.2020. 
6. Subscrisa: Administrator judiciar: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul social în 
București, Str. Dionisie Lupu nr. 33, Sector 2, cod poștal 020021, Cod de identificare fiscală 
31026728, Atribut Fiscal RO, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II – 
0637, Tel: 031 226 14 00, Fax: 031 226 14 01, Web: www.fractal.eu, e-mail: office@fractal.eu, 
prin reprezentant permanent: Asociat Coordonator Alexandru Rusu. 
În temeiul art. 47 şi următoarele din din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă  
 din oficiu  

 
CONVOACĂ  

ADUNAREA CREDITORILOR 
DEBITORULUI PERFO CONSTRUCT SRL  

 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, în București, Sectorul 
2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, în data de 22.03.2021, la ora 15.00. 

 
ORDINEA DE ZI 

1. Aprobarea numirii şi remuneraţiei unui evaluator al bunurilor din patrimoniul debitoarei. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:  
Din documentele depuse de debitoare (inclusiv inventarul la 31.12.2020) rezultă că aceasta are 
în proprietate un Autoturism Fiat Ducato cu valoare contabila de 31.000 lei și un Autoturism Opel 
Zafira cu valoare contabila de 38.750 lei, ambele avand instituite sechestre asiguratorii din partea 
ANAF. Conform mențiunilor administratorului special, bunurile se află localizate în Tunari, jud. 
Ilfov. 
 
Au fost solicitate oferte de preț pentru servicii de evaluare (pentru valorificare în insolvență) din 
partea a 10 evaluatori, respectiv: Fairvalue Consulting SRL, Fenco SRL, Lero Advanced Consulting 
SRL, TNP Global & Partners, Saco Construct, Tehnoconcept Expert SRL, Carmena Expert SRL, 
Neoconsult Valuation SRL, Evaimob Optimus Valorem, MAPPS-Master Appraisal SRL. Fenco SRL 
a comunicat că la acest moment nu dispune de resursele necesare preluarii acestei comenzi. Au 
fost primite oferte de evaluare din partea a 3 evaluatori: Fairvalue Consulting SRL (oferta pentru 
evaluare este de 1000 lei+tva), Lero Advanced Consulting SRL (oferta pentru evaluare este de 
600 lei+tva), Evaimob Optimus Valorem (tariful de executie este de 300 Lei, prestatorul fiind 
neplatitor de TVA). 
 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar: office@fractal.eu 
 
NOTE:  

mailto:office@fractal.eu
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Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. 
      Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de 
creditor,semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau 
înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică 
extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi 
înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată 
pentru exprimarea votului. 
       Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 
5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a 
vota. 
 
FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 
Prin asociat coordonator Alexandru Rusu 
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