
PROCES -  VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR  

Nr. 65/19.01.2015

Debitor: SC DANART SRL

Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Brîncoveanu,

nr. 132, judeţul Mehedinţi
CUI/CNP:

1 2  1 5  0 2 2 2

Date privind dosarul:

Număr dosar: 168/101 /2 0 1 1 

Tribunalul: Mehedinţi

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

Fiscal

Judecător sindic: Curelea Adrian

încheiat astăzi, Orele

0

1 o o

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. Iuliu 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. 

229/07.01.2015.

ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi a Adunării Creditorilor debitoarei SC Danart SRL:

1. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar privind reducerea cu 40% a preţului de pornire a 

licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunurile imobile, iar pentru bunurile mobile reducerea cu 

60% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare._____________________________________
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUN ARII CREDITORILOR:

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

data de 19.01.2015, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:

1. Banca Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată de dl. Enache Eliade, în calitate 

de director, prin punct de vedere scris, cu adresa nr. 138/19.01.2015, prin delegat dna. Voicu Dora-Dorina, 

care deţine o creanţă în procent de 29,68807% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. BRD Groupe Societe Generale Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Toşea Ştefan, 

care deţine o creanţă în procent de 27,98303% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

3. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, care 

deţine o creanţă în procent de 14,50720% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.

A trimis punct de vedere în scris următorul creditor:

1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA -  IFN 

(F.N.G.C.I.M.M. S.A. -  IFN), reprezentată prin dna. lulia Rebegea, în calitate de Director Coordonator al 

departamentului Juridic şi Resurse Umane şi prin dl. Iulian Paul Fifea, în calitate de Director executiv al 

Departamentului Juridic, punct de vedere scris, cu adresa nr. 1751/19.01.2015, care deţine o creanţă în 

procent de 2,82285% din totalul creanţelor înscrise la masa credală._____________________________________

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

alin. (I) 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._________

Discutarea ordinii de zi:
Lichidatorul judiciar a prezentat creditorilor ordinea de zi, solicitând acestora să-şi exprime punctul de 

vedere:

1. Banca Transilvama Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată de dl. Enache Eliade, în calitate 

de director, prin pundt de y^dere scpis, ci/adresa nr. 138/19.01.2015, prin delegat dna. Voicu Dora-Dorina^
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în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă In procent de 29,68807% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: aprobă reducerea cu 40% a preţului de pornire a 

licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunurile imobile şi cu 60% la bunurile mobile. Licitaţiile se vor 

organiza bilunar. In ipoteza în care bunurile nu se vor valorifica într-un interval de 3 luni de la data 

prezentei adunări, se va reconvoca Adunarea Creditorilor pentru stabilirea unei noi strategii.

2. BRD Groupe Societe Generale Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Toşea Ştefan, 

care deţine o creanţă în procent de 27,98303% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă 

următorul punct de vedere: aprobă propunerea lichidatorului judiciar privind reducerea cu 60% a preţului de 

pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunurile mobile, iar cu privire la reducerea cu 40% faţă 

de preţul de evaluare pentru bunurile imobile, achesează la punctual de vedere al creditorului garantat Banca 

Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin;

3. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, care 

deţine o creanţă în procent de 14,50720% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul 

punct de vedere: achiesează la punctele de vedere ale creditorilor garantaţi.

A trimis punct de vedere în scris următorul creditor:

1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA -  IFN 

(F.N.G.C.I.M.M. S.A. -  IFN), reprezentată prin dna. Iul ia Rebegea, în calitate de Director Coordonator al 

departamentului Juridic şi Resurse Umane şi prin dl. Iulian Paul Fifea, în calitate de Director executiv al 

Departamentului Juridic, care deţine o creanţă în procent de 2,82285% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris, cu adresa nr. 1751/19.01.2015, prin care precizează: votează 

împotrivă. Propune ca strategia de valorificare a bunurilor să prevadă organizarea licitaţiilor în două etape a 

câte minim cinci licitaţii publice având preţul de pornire în prima etapă egal cu valoarea evaluată/ultimul 

preţ de pornire, iar în caz de nevalorificare, la următoarea etapă pasul de reducere de preţ de la o etapă de 

licitaţii Ia alta să fie de maxim 3%. Propunem efectuarea publicităţii pentru bunurile scoase la vânzare în 2 

ziare locale, site-ul UNPIR, al lichidatorului judiciar şi afişarea la primăria de la locul vânzării activelor. 

Solicităm să se prezinte Adunării Creditorilor un Raport privind stadiul executării şi valorificării tuturor 

garanţiilor pentru recuperarea creanţelor de la debitoare, precum şi orice alte demersuri effectuate în 

procedură, o situaţie privind sumele încasateşi recuperate din valorificarea garanţiilor şi un plan de

distribuire către creditori.__________________________________________________________________________

____________________________________________Hotărâri:__________
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 19.01.2015, ora 14 , cu un procent de 72,17830% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 96,23626% din totalul creanţelor prezente 

precum şi cei care au trimis un punct de vedere scris, a hotărât următoarele:

- aprobă propunerea lichidatorului judiciar privind reducerea cu 40% a preţului de pornire a 

licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunurile imobile, iar pentru bunurile mobile reducerea cu 

60% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare. Licitaţiile se vor organiza bilunar, 
în ipoteza în care bunurile nu se vor valorifica într-un interval de 3 luni de la data prezentei adunări,
se va reconvoca Adunarea Creditorilor pentru stabilirea unei noi strategii.__________________________

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

prezent, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi I exemplar pentru a

Semnături:
Lichidator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(num e şi prenum ele reprezentantului

A dm inistratorului/lich idatorului)___________________________________________________________________________

Pentru creditori:

Voicu Dora-Dorina delegat Banca Transilvania Tr. Severin
(num e şi prenum e)________________________________________________ (în calitate d e)_________________________________



Tosea Ştefan
(num e şi prenum e)

Popescu Aurel
(num e şi prenum e)

Iulia Rebegea
(num e şi prenum e)

delegat BRD Groupe Societe Generale
(în  calitate d e)

delegat Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi
(în calitate de)

director general F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN
(în calitate de)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC DANART SRL
desfăşurată astăzi, 19.01.2015, ora 1400 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

I.
Banca Transilvania Sucursala 

Drobeta-T urnu-Severin
Voicu Dora-Dorina delegat

BRD Groupe Societe Generale 

Sucursala Drobeta-Turnu- 

Severin

Toşea Ştefan delegat

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
Popescu Aurel delegat

F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN Iulia Rebegea director Punct de vedere scris

• <


