
Nr. 268/2l.C>7.2014

Debitor: SC COMAT-ELCONSTRUCT SA 

Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timişoarei, nr. 

210, judeţul Mehedinţi 
CUI/CNP:

1 6  0 6 0 4 9

Date privind dosarul:

Număr dosar: 3544/101/2009 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: Comercială şi de Contencios Administrativ 

Judecător sindic: Adela Barbu

încheiat astăzi, Orele

0 7 2 0 1 4 1 4 0 0

la sediul lichidatorului judiciar, Yna Consulting SPRL, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 

Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor 

debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 14 şi următoarele din

Legea privind procedura insolvenţei, convocarea fiind publicată în B.P.I. nr. 13071/10.07.2014.___________

______ ______________________  ORDINEA DE ZI _______________________________
- aprobarea reducerii preţului de pornire a licitaţiei cu 40% faţă de preţul de evaluare pentru 

imobilele situate în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, în 

Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi şi în Işalniţa, jud. Dolj (necesitatea 

reducerii preţurilor este impusă de faptul că au fost epuizate licitaţiile aprobate prin regulamentul 
de vânzare, respectiv au fost organizate un număr de 40 de licitaţii, din care 15 licitaţii la preţul de 

pornire a licitaţiei redus cu 20% faţă de preţul de evaluare, licitaţii pentru care nu a manifestat
nimeni interes)._______________________________________________________________________________

_________________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:_________________
Participare:

La şedinţa Adunării creditorilor SC COMAT-ELCONSTRUCT SRL convocată şi prezidată de către 

lichidatorul judiciar în data de 21.07.2014, orele 1400 s-au prezentat următorii creditori:

1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată de dl 

Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care 

deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 8,93138% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. SC Prysmian Cabluri şi Sisteme SA -  reprezentată prin dl. Andrei Nicula, în calitate de avocat, punct 

de vedere scris cu adresa nr. 2417/17.07.2014, care deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 

2,58182% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.

2. SC Suport Colect SRL -  reprezentată prin SCA Vilău & Mitei, în calitate de avocat, punct de vedere 

scris cu adresa nr. 695/18.07.2014, care deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 38,23177% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală.

Cvorum:
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 

alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau au trimis puncte de 

vedere în scris creditori ale căror creanţe însumate reprezintă peste 30% din valoarea totală a creanţelor 

împotriva averii debitorului. Sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere în scris creditorii ale căror 

creanţe însumate reprezintă 49,74497% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului,

calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitoarei._____

Discutarea ordinii de zi:
Lichidatorul judiciar prezintă reprezentanţilor creditorilor prezenţi ordinea de zi, după care se trece la 

discuţii:

Se dă cuvântul repyfzentgffţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:_____________



1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată de dl 

Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care 

deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 8,93138% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: A.J.F.P. Mehedinţi aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 

25% faţă de preţul de evaluare pentru imobilele situate în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 

210, jud. Mehedinţi, în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi şi în Tşalniţa, Jud. Dolj. 

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. SC Prysmian Cabluri şi Sisteme SA -  reprezentată prin dl. Andrei Nicula, în calitate de avocat, care 

deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 2,58182% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a 

depus punct de vedere scris cu adresa nr. 2417/17.07.2014, prin care precizează: aprobă reducerea preţului 

de pornire a licitaţiei cu 40% faţă de preţul de evaluare pentru imobilele situate în Drobeta-Turnu-Severin, 

str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. 

Mehedinţi şi în Işalniţa, jud. Dolj (necesitatea reducerii preţurilor este impusă de faptul că au fost epuizate 

licitaţiile aprobate prin regulamentul de vânzare, respectiv au fost organizate un număr de 40 de licitaţii, 

din care 15 licitaţii la preţul de pornire a licitaţiei redus cu 20% faţă de preţul de evaluare, licitaţii pentru 

care nu a manifestat nimeni interes);

2. SC Suport Colect SRL -  reprezentată prin SCA Vilău & Mitei, în calitate de avocat, care deţine o 

creanţă cu drept de vot în cuantum de 38,23177% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus 

punct de vedere scris cu adresa nr. 695/18.07.2014, prin care precizează: Suport Colect SRL aprobă 

reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 25% faţă de preţul de evaluare pentru imobilele situate în 

Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, în Drobeta-Turnu-Severin, str. 

Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi şi în Işalniţa, Jud. Dolj.______________________________________________

__________________________________________ Hotărâri:__________________________
Se constată că, Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 21.07.2014 ora 1400, cu un procent 
de 47,16315% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 94,80989% 

din totalul creanţelor prezente sau care au transmis un punct de vedere în scris, hotărăşte: aprobă 

reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 25% faţă de preţul de evaluare pentru imobilele situate 

în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Traian, nr. 124, jud. Mehedinţi şi în Işalniţa, Jud. Dolj.
In urma reducerii, preţurile de pornire a licitaţiei sunt următoarele:
- pentru imobilul situat în Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, str. Calea Timişoarei nr. 210, 
compus din teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii, identificat prin 12 corpuri de 

imobil, preţul de pornire a licitaţiei este de 4.553.056,50 lei;
- pentru imobilul spaţiu comercial situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 124, jud. 
Mehedinţi cu Su = 59,25 mp şi terenul aferent de 70 mp în indiviziune, înscris în CF4742/N Drobeta 

Turnu Severin, jud. Mehedinţi cu nr. cadastral 1973/4/2 pentru terenul în indiviziune şi 1973/0/0/3 

pentru spaţiu comercial, preţul de pornire a licitaţiei este de 127.500,00 lei;
- pentru imobilul teren intravilan în suprafaţă de 2001,16 mp, împreună cu construcţiile: Cl-cabină 

poartă, C2-grup cazare, C3-magazie, C4-magazie, C5-magazie, situate în comuna Işalniţa, jud. Dolj, 
înscris în CF47/N Işalniţa, sub nr. cadastral 34, preţul de pornire a licitaţiei este de 33.750,00 lei._____

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 5 (cinci) exemplare, din care 1 exemplar pentru fiecare creditor 

prezent sau care a transmis un punct de vedere în scris, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 

exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.__________________________________________
71

â>



Semnături:
Lichidatori judiciari: 
YNA Consulting SPRL 

Motoi Gogu_________
(nume şi prenumele reprezentantului 
Adm inistratorului/lichidatorului)

Consultant Insolvenţă SPRL 

Popescu Emil______________
((nume şi prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)

(semnătură şi ştampilă)

Visai Consulting SPRL 

Ilie Laurentiu Constantin
(nume şi prenumele reprezentantului 
Adm inistratorului/lichidatorului)

(semnătură şi ştampilă)

Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina 

Grădinaru Valentina__________
(nume şi prenumele reprezentantului
Adm inistratorului/lichidatorului)____________________________________________________

(semnătură şi ştampilă)

Pentru creditori:

DGRFP Craiova - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Mehedinţi delegat Popescu Aurel

(nume şi prenume)

Prysmian Cabluri si Sisteme SA
(nume şi prenume)

(în calitate de)

avocat Andrei Nicula
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

Suport Colect SRL
(nume şi prenume)

avocat SCA Vilău & Mitei
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC COMAT-ELCONSTRUCT SA 

desfăşurată astăzi, 21.07.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL 

situat în Drobeta-Turnu-Severin, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătura

D.G.R.F.P. Craiova -  

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi

Popescu Aurel delegat

2 . Prysmian Cabluri şi Sisteme SA Andrei Nicula avocat punct de vedere scris

2 . Suport Colect SRL SCA Vilău & Mitei avocat punct de vedere scris


