
PROCES -  VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR 

Nr. 97/25.07.2014

'Debitor: SC GRIVAS SRL 

Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, 

jud. Mehedinţi 

CUI/CNP:

Date privind dosarul:
Număr dosar: 8448/101/2007 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal

Judecător sindic: Aristică Orfescu

1 4  4 1 3  8 6 4

încheiat astăzi,

2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1  4

Orele

1

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul 

Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului 
menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi următoarele din Legea privind 

procedura insolvenţei, convocarea fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.

13260/15.07.2014. __________________________________________________________________

_________ ________ ____________________ ORDINEA DE ZI _______________________________
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Grivas SRL:
1. aprobarea reducerii preţului de pornire a licitaţiei cu 40% faţă de preţul de evaluare pentru bunul 
imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas 

SRL (societate aflată în faliment conform sentinţei comerciale nr. 309/04.06.2009) compus din: hală 

producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 
2943/8/0/1/A, depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (353,85 mp), cu 

nr. cadastral 2943/4/0/1/A, atelier mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943, cabină poartă (10,40 

mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (828,92), cu nr. cadastral 2943/8/0/1, hală producţie (412,92 

mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1, centrală termică (20,64 mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1, reţele, 
platforme, împrejmuiri, teren curţi construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943 (necesitatea 

reducerii preţurilor este impusă de faptul că au fost epuizate licitaţiile aprobate prin regulamentul de 

vânzare, respectiv au fost organizate un număr de 31 de licitaţii).
2. aprobarea referatului privind casarea unor bunuri mobile existente în patrimoniul societăţii, 
bunuri care nu mai pot fi valorificate datorită gradului avansat de uzură şi deteriorare._____________

_________________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:_________________

Participare:
La şedinţa Adunării creditorilor SC Grivas SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în 

data de 25.07.2014, orele 1330 s-au prezentat reprezentanţii următorilor 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 în cuantum de 46,90469% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin 

dna. Boştină Maria, în calitate de consilier juridic, prin delegaţia nr. 8840/25.07.2014, care deţine o creanţă

în procent de 0,31797% 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 creditori ale căror creanţe 

însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, motiv pentru 

care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator. J
Discutarea ordinii de zi: /I



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

discuţii:

Cu privire Ia primul punct al ordinii de zi, respectiv, aprobarea reducerii preţului de pornire a 

licitaţiei cu 40% faţă de preţul de evaluare pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL (societate aflată în faliment conform 

sentinţei comerciale nr. 309/04.06.2009) compus din: hală producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 
2943, hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A, depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. 
cadastral 2943, hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A, atelier mecanic (258,58 mp) 
cu nr. cadastral 2943, cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (828,92), cu nr. 
cadastral 2943/8/0/1, hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1, centrală termică (20,64 

mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1, reţele, platforme, împrejmuiri, teren curţi construcţii (7461,85 mp), 
cu nr. cadastral 2943 (necesitatea reducerii preţurilor este impusă de faptul că au fost epuizate 

licitaţiile aprobate prin regulamentul de vânzare, respectiv au fost organizate un număr de 31 de 

licitaţii).;
Se dă cuvântul reprezentanţilor 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, car 

deţine o creanţă în cuantum de 46,90469% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul 

punct de vedere: aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 40% faţă de preţul de evaluare 

pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea 

SC Grivas SRL (societate aflată în faliment conform sentinţei comerciale nr. 309/04.06.2009) compus din: 

hală producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 

2943/8/0/1/A, depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (353,85 mp), cu nr. 

cadastral 2943/4/0/1/A, atelier mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943, cabină poartă (10,40 mp), cu nr. 

cadastral 2943, hală producţie (828,92), cu nr. cadastral 2943/8/0/1, hală producţie (412,92 mp) cu nr. 

cadastral 2943/10/0/1, centrală termică (20,64 mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1, reţele, platforme, 

împrejmuiri, teren curţi construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943;

2. U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin 

dna. Boştină Maria, în calitate de consilier juridic, prin delegaţia nr. 8840/25.07.2014, care deţine o creanţă 

în procent de 0,31797% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: 

aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 30% faţă de preţul de evaluare pentru bunul 
imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas 

SRL.
Se constată că, Adunarea Creditorilor aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 40% faţ 
de preţul de evaluare pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. 
Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL, cu un procent de 46,90469% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală, respectiv cu un procent de 99,32666% din totalul creditorilor prezenţi şi aprobă 

reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 30% faţă de preţul de evaluare pentru bunul imobil situat 
în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL, cu un 

procent de 0,31797% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de
0,67334% din totalul creditorilor prezenţi.
In concluzie, Adunarea Creditorilor aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 40% faţă de 

preţul de evaluare pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. 
Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL, cu un procent de 46,90469% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală, respectiv cu un procent de 99,32666% din totalul creditorilor prezenţi.

Cu privire Ia al doilea punct al ordinii de zi, respectiv, aprobarea referatului privind casarea unor 

bunuri mobile existente în patrimoniul societăţii, bunuri care nu mai pot fi valorificate datorită 

gradului avansat de uzură şi deteriorare;
Se dă cuvântul reprezentanţilor 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 în cuantum de 46,90469% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul 

punct de vedere: aprobă referatul privind casarea unor bunuri mobile existente în patrimoniul 
societăţii, bunuri care nu mai pot fi valorificate datorită gradului avansat de uzură şi deteriorare;
2. U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin 

dna. Boştină Maria, în calitate de consilier juridic, prin delegaţia nr. 8840/25.07.2014, care deţine o creanţă 

în procent de 0,31797% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: 

aprobă referatul privind casarea unor bunuri mobile existente în patrimoniul societăţii, bunuri care 

nu mai pot fi valorificate datorită gradului avansat de uzură şi deteriorare.
Se constată că, Adunarea Creditorilor aprobă referatul privind casarea unor bunuri mobile existente 

în patrimoniul societăţii, bunuri care nu mai pot fi valorificate datorită gradului avansat de uzură şi 
deteriorare, cu un procent de 47,22266% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu
un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi._______________________________________

__________________________________________ Hotărâri:______
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 25.07.2014 ora 13 , hotărăşte:

1. aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 40% faţă de preţul de evaluare pentru bunul 
imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas 

SRL, cu un procent de 46,90469% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un 

procent de 99,32666% din totalul creditorilor prezenţi;
în urma reducerii, preţul de pornire a licitaţiei pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL este de 1.737.290,40 lei (exclusiv 

TVA).
2. aprobă referatul privind casarea unor bunuri mobile existente în patrimoniul societăţii, bunuri 
care nu mai pot fi valorificate datorită gradului avansat de uzură şi deteriorare, cu un procent de 

47,22266% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din 

totalul creditorilor prezenţi.____________________________________________________________________
Număr de exemplare:

Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, din care câte 1 exemplar pentj^i crediţorii 

prezenţi, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauz^

Semnături:
Lichidator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTO! GOGU
(nume şi prenumele reprezentantului
A d m in istra toru lu i/lich id a toru lu i)__________________________________________________________________________________________

Pentru creditor:
delegat D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană 

Popescu Aurel a Finanţelor Publice Mehedinţi
(nume şi prenume) (în calitate de) (semnătji

U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin /  tv / "  ' ^

Direcţia de Impozite si Taxe Locale consilier juridic Bostină Maria __________________
(nume şi prenume) (în calitate de) (semnătură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC GRIVAS SRL 

desfăşurată astăzi, 25.07.2014, la sediul YNA CONSULTING SPRL, 

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



Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătura

1.

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

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi

Popescu Aurel delegat

2.

U.A.T. Municipiul Drobeta- 

Turnu-Severin -  Direcţia de 

Impozite şi Taxe Locale

Boştină Maria consilier juridic

if /

'


