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CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GHIŢĂ RODICA-LUMINIŢA 
C.I.F. 21725877  ATESTAT NR. RFO - I - 0513 U.N.P.I.R-FIL. BUC. 

Sediu profesional:  Bucureşti,  Sos. Pantelimon, nr. 258, bl. 47, sc. E, et. 8, ap. 325, sector 2;  
Adresa de corespondenţă:  Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 286, bl. 3A, sc. C, ap. 76, sector 4; 

Telefon:  0724651579 , 0722195998 ;  Fax:  0216270775 
e-mail: cabavoc@gmail.com     web:  http://www.lichidator.com 

 
Nr. ieşire: 4288 / 05.05.2021 

 
 
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE  
LA  

SELECŢIA DE OFERTE DE  
SERVICII DE AVOCAT  

(termen limită de depunere oferte: 18 iunie 2021, ora 14.00) 
 
 

Subscrisul practician CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ GHIŢĂ RODICA-LUMINIŢA,  în calitate de 
ADMINISTRATOR JUDICIAR pentru debitoarea XTREME ORIENT CONSTRUCT S.R.L . – SOCIETATE ÎN 
INSOLVENŢĂ, înregistrată în Registrul comerţului sub nr. J23/2556/2018, Cod unic de înregistrare 39443410, cu ultimul 
sediu social declarat în Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Strada Linia de Centură, Nr. 17, hala A, standul 443 (incinta 
complexului comercial CHINA TOWN), Judet Ilfov  -  ADMINISTRATOR JUDICIAR desemnat prin Sentinţa civilă nr. 
203/2021 pronunţată la data de 22.01.2021 de Tribunalul Ilfov -  Secţia Civilă, în dosarul de insolvenţă nr. 1389/93/2020, 

 
 

în temeiul art. 61 raportat la art. 58 (1) lit. l) din Legea nr. 85/2014, 
 
 

ANUNŢĂ 
 
 

organizarea unei SELECŢII DE OFERTE DE SERVICII DE AVOCAT  
în vederea încheierii a cinci contracte de asistenţă juridic ă 

 
 
având ca obiect asistarea, reprezentarea, redactarea de acte, susţinerea în instanţă  a cinci dosare, în care  debitoarea 
XTREME ORIENT CONSTRUCT S.R.L. – ÎN INSOLVENŢĂ  este parte / sau urmează să devină parte,  respectiv:  
 

1)  Dosar nr. 2730/93/2019*/a15 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Secţia Civilă, cu termen la 15.06.2021, având ca 
obiect  contestaţie la Tabelul preliminar al creditorilor (art. 111 Legea nr. 85/2014), formulată de XTREME ORIENT 
CONSTRUCT S.R.L. ce are calitatea de creditoare în acel dosar, în contradictoriu cu debitoarea AYKA 
CONSTRUCTION S.R.L. – ÎN INSOLVENŢĂ, pentru o creanţă de 1155161,65 lei; 
 

2) Dosar nr. 2730/93/2019*/a27 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Secţia Civilă, cu termen la 18.06.2021, având ca 
obiect acţiune în anulare a două contracte de vânzare valoare 911746,83 lei (art. 117 alin. 2 Legea nr. 85/2014), 
formulată de către reclamantul C.I.I. STOICA ADRIAN administrator judiciar al AYKA CONSTRUCTION S.R.L. – ÎN 
INSOLVENŢĂ -  împotriva pârâtei-cumpărătoare XTREME ORIENT CONSTRUCT S.R.L. – ÎN INSOLVEN ŢĂ; 
 

3) Dosar nr. 2730/93/2019*/a28 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Secţia Civilă, cu termen la 24.09.2021, având ca 
obiect acţiune în anulare a unor operaţiuni contabile frauduloase valoare 5090786,42 lei (art. 117 alin. 1 Legea nr. 
85/2014), formulată de către reclamantul C.I.I. STOICA ADRIAN administrator judiciar al AYKA CONSTRUCTION 
S.R.L. – ÎN INSOLVENŢĂ – împotriva pârâtei XTREME ORIENT CONSTRUCT S.R.L. – ÎN INSOLVE NŢĂ. 
 

Precizăm că în aceste trei dosare, aflate pe rol,  s-au formulat deja întâmpinări şi alte cereri  de către 
administratorul judiciar al XTREME ORIENT CONSTRUCT S.R.L., doamna Ghiţă Rodica-Luminiţa-  
avocaţii care vor câştiga ofertele  urmând să continue susţinerea acestor acţiuni/ apărarea. 
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 4) - 5) două acţiuni în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor (două contracte de 
vânzare) şi pentru restituirea transferurilor patrimoniale din averea societăţii debitoare – în temeiul art. 117 din Legea nr. 
85/2014. 

Precizăm că aceste două acţiuni  urmează a fi formulate şi susţinute de către avocaţii ce vor câştiga 
selecţia de oferte. 

 
 
 

ÎN OFERTA FINANCIAR Ă A AVOCATULUI SE VA SPECIFICA DISTINCT,  
pentru fiecare dosar: 

 
- (1)  onorariul fix  solicitat de avocat pentru activităţile prevăzute de Legea nr. 51/1995, exprimat în LEI cu TVA 

inclus, ce se va deconta din averea debitoarei XTREME ORIENT CONSTRUCT S.R.L. la momentul în care vor exista 
lichidităţi disponibile, după aprobarea Adunării creditorilor potrivit art. 160 din Legea nr. 85/2014.  
 

- (2) onorariul de succes solicitat de avocat  pentru situaţia câştigării procesului, acesta fiind exprimat în procente 
cu TVA inclus -  ce se va deconta din averea societăţii debitoare, la momentul în care vor exista lichidităţi disponibile, după 
aprobarea Adunării creditorilor potrivit art. 160 din Legea nr. 85/2014. 
 
 
 

OFERTELE AVOCA ŢILOR SE VOR COMUNICA ÎN SCRIS pân ă la data de 18 iunie 2021, ora 14.00, 
prin e-mail cabavoc@gmail.com  , ori  FAX nr. 0216270775 ,  sau la  adresa de corespondenţă din: Bucureşti, Calea Şerban 
Vodă, nr. 286, bl. 3A, sc. C, ap. 76, sector 4  - menţionate în antet. 
  

La ofertă, vă rugăm să ataşaţi copii de pe: legitimaţia de avocat, poliţia de asigurare profesională şi orice alte 
documente în susţinere. 
 

SELECŢIA DE OFERTE se va face de către COMITETUL CREDITORILOR, după procedura stabilită de art. 61 
din Legea nr. 85/2014. 
  
 

Pentru orice informaţii necesare, vă rugăm să contactaţi administratorul judiciar la telefon: 0724651579 , e-mail:  
cabavoc@gmail.com 

 
 
 
 

ADMINISTRATOR  JUDICIAR 
C.I.I. GHIŢĂ RODICA-LUMINIŢA 

 


