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Lichidator judiciar, societăţile profesionale de insolvenţă asociate 

prin contract, Consultant Insolvenţă SPRL 

Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 

identificare fiscală:RO 31215824, înregistrat în RFO II sub nr. 0649, prin 

asociat coordonator ec. Emil Popescu

ales in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judetul Mehedinti, 

cod de identificare fiscala : RO 21146590, înregistrat în RFO II sub nr. 

0213, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi

administreze procedura de faliment a debitorului 

Publice SA – în faliment, in bankruptcy, en fa

Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi

11020372, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 

dosar nr. 6571/101/2013

formuleaza prezenta 

cu privire la ofertele privind serviciile de arhivare, păstrare şi 

conservare documente 

Având în vedere volumul mare de documente de evidenţă 

contabilă şi tehnico-operativă deţinute de SC 

Publice SA, lichidatorul judiciar a publicat un anunţ 

largă circulaţie, în vederea 

prelucrarea, preluarea în vederea depozitării şi conservarea 

documentelor de evidenţă contabilă şi 

Urmare anunţului publicat, a

1. SC ARHIVITOR SRL

prelucrare 18 euro/ml (nu include TVA), preţ păstrare şi conservare 7,2 

euro/an (nu include TVA)

impozite şi contribuţii; 

2. SC DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL „ARHIVATORUL“

ofertă de preţ nr. 318/04.08.2016
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Lichidator judiciar, societăţile profesionale de insolvenţă asociate 

Consultant Insolvenţă SPRL cu sediul ales in localitatea 

Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judetul Mehedinti, cod de 

identificare fiscală:RO 31215824, înregistrat în RFO II sub nr. 0649, prin 

asociat coordonator ec. Emil Popescu si Yna Consulting SPRL 

ales in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judetul Mehedinti, 

e identificare fiscala : RO 21146590, înregistrat în RFO II sub nr. 

0213, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi desemnat să 

administreze procedura de faliment a debitorului SC Drumuri si Lucrari 

în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în 

Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi

înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/305/1998

6571/101/2013aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, 

 

INFORMARE 

ofertele privind serviciile de arhivare, păstrare şi 

conservare documente de evidenţă contabilă şi tehnico

 

Având în vedere volumul mare de documente de evidenţă 

operativă deţinute de SC Drumuri si Luc

, lichidatorul judiciar a publicat un anunţ într

în vederea selectării firmei care să procedeze la 

prelucrarea, preluarea în vederea depozitării şi conservarea 

documentelor de evidenţă contabilă şi tehnico-operativă.

Urmare anunţului publicat, au fost primite următoarele oferte:

TOR SRL - ofertă de preţ nr. 156/04.08.2016 

prelucrare 18 euro/ml (nu include TVA), preţ păstrare şi conservare 7,2 

euro/an (nu include TVA). Preţul include cheltuieli cu deplasare, taxe,

SC DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL „ARHIVATORUL“

318/04.08.2016 – propunere financiară
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Lichidator judiciar, societăţile profesionale de insolvenţă asociate 

cu sediul ales in localitatea 

judetul Mehedinti, cod de 

identificare fiscală:RO 31215824, înregistrat în RFO II sub nr. 0649, prin 

Yna Consulting SPRL cu sediul 

ales in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judetul Mehedinti, 

e identificare fiscala : RO 21146590, înregistrat în RFO II sub nr. 

desemnat să 

Drumuri si Lucrari 

cu sediul în Drobeta-

Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi, CUI 

J25/305/1998, în 

aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, 

ofertele privind serviciile de arhivare, păstrare şi 

tehnico-operativă 

Având în vedere volumul mare de documente de evidenţă 

Drumuri si Lucrari 

într-un ziar de 

selectării firmei care să procedeze la 

prelucrarea, preluarea în vederea depozitării şi conservarea 

. 

u fost primite următoarele oferte: 

/04.08.2016 - preţ 

prelucrare 18 euro/ml (nu include TVA), preţ păstrare şi conservare 7,2 

include cheltuieli cu deplasare, taxe, 

SC DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL „ARHIVATORUL“- 

propunere financiară pentru 
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prelucrare şi depozitare arhivă 

TVA/ml şi prelucrare şi depozitare arhivă documente personal 338,00 lei 

exclusiv TVA/ml; 

3. SC UBERUM SRL - 

euro/ml pentru serviciile de prelucrare, preţ 4 euro/ml/an de păstrare. 

Preţurile nu includ TVA; 

4. IT EXPERT ARCHIVE

euro/ml pentru serviciile de prelucrare, 

depozitare şi administrare documente. 

5. SC M.B.M. Arhivare SRL

preţ 21 euro/ml pentru 

euro/ml/lună pentru depozitare documente

6. SC ASCENDENT SRL

prelucrare 32 euro/ml (e

documente 1 euro/ml/lună (exclusiv TVA), respectiv 12 euro/ml/an 

(exclusiv TVA); 

8. SC ADRIA SERVICII ARHIVARE SRL

2/03.08.2016 – preţ prelucrare documente 

preţ păstrare şi depozitare documente 

respectiv 12 euro/ml/an (exclusiv TVA).

 

Având în vedere ofertele primite, solicităm 

în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, să numească societatea care urmează să efectueze 

operaţiunea de arhivare, păstrare şi conservare documente 

evidenţă contabilă şi tehnico

Anexăm la prezenta informare, ofertele primite.

 

prin 
prin asociat coordonator ec.
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prelucrare şi depozitare arhivă documente contabile 98,00

şi prelucrare şi depozitare arhivă documente personal 338,00 lei 

 ofertă de preţ nr. 1469/05.08.2016

euro/ml pentru serviciile de prelucrare, preţ 4 euro/ml/an de păstrare. 

 

EXPERT ARCHIVE - ofertă de preţ nr. 296/05.08.2016 

euro/ml pentru serviciile de prelucrare, preţ 0,60 euro/ml/lună pentru 

depozitare şi administrare documente. Preţurile nu includ TVA;

. SC M.B.M. Arhivare SRL - ofertă de preţ din data de 02.08.2016 

euro/ml pentru prelucrarea documentelor, preţ 0,

depozitare documente. Preţurile nu includ TVA;

SC ASCENDENT SRL - ofertă de preţ nr. 108/03.08.2016 

prelucrare 32 euro/ml (exclusiv TVA), preţ păstrare şi depozitare 

documente 1 euro/ml/lună (exclusiv TVA), respectiv 12 euro/ml/an 

. SC ADRIA SERVICII ARHIVARE SRL - ofertă de preţ nr. 

preţ prelucrare documente 32 euro/ml (exclusiv TVA), 

are şi depozitare documente 1,00 euro/ml/lună (exclusiv TVA), 

euro/ml/an (exclusiv TVA). 

Având în vedere ofertele primite, solicităm Adunării Creditorilor, ca 

în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, să numească societatea care urmează să efectueze 

arhivare, păstrare şi conservare documente 

evidenţă contabilă şi tehnico-operativă. 

la prezenta informare, ofertele primite. 

Lichidator judiciar, 
prin Yna Consulting SPRL, 

prin asociat coordonator ec. Gogu Motoi 
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documente contabile 98,00 lei exclusiv 

şi prelucrare şi depozitare arhivă documente personal 338,00 lei 

1469/05.08.2016 – preţ 20 

euro/ml pentru serviciile de prelucrare, preţ 4 euro/ml/an de păstrare. 

ofertă de preţ nr. 296/05.08.2016 – preţ 23 

preţ 0,60 euro/ml/lună pentru 

Preţurile nu includ TVA; 

ofertă de preţ din data de 02.08.2016 – 

, preţ 0,69 

. Preţurile nu includ TVA; 

ofertă de preţ nr. 108/03.08.2016 – preţ 

xclusiv TVA), preţ păstrare şi depozitare 

documente 1 euro/ml/lună (exclusiv TVA), respectiv 12 euro/ml/an 

ofertă de preţ nr. 

euro/ml (exclusiv TVA), 

euro/ml/lună (exclusiv TVA), 

Creditorilor, ca 

în conformitate cu art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, să numească societatea care urmează să efectueze 

arhivare, păstrare şi conservare documente de 


