
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR  
Nr. 78/12.02.2015

Debitor: SC TOMIS AGROVET SRL 
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 2, judeţul Mehedinţi 
CUI/CNP:

2 4 7 7 8 2 1

Date privind dosarul:

Număr dosar: 9657/101/2010 
Tribunalul: Mehedinţi
Secţia: a II - a  Civilă de Contencios Administrativ şi 
Fiscal
Judecător sindic: Orfescu Aristică

încheiat astăzi, Orele

1 2  0 2 2 0 1 0 0

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. 1445/23.01.2015.___________ ’____________________________________________________________ ’

________________________________________ ORDINEA DE ZI________________________________________
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC TOMIS AGROVET SRL:
1. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar privind reducerea cu 40% a preţului de pornire a 
licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunurile imobile şi mobile (necesitatea reducerii preţului 
este justificată de faptul că atât pentru bunurile imobile cât şi pentru bunurile mobile au fost 
organizate până la această dată 60 licitaţii la acelaşi preţ, licitaţii la care nu a manifestat nimeni
interes pentru aceste bunuri)._____________________________________________________________________

__________________DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:__________________
Participare:

La şedinţa Adunării Creditorilor SC Tomis Agrovet SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul 
judiciar în data de 12.02.2015, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o 
creanţă în procent de 4,47716% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;
2. Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite 
şi Taxe Locale, reprezentată prin dl. Istodor Cristian Alin, în calitate de delegat conform delegaţiei nr. 
5924/12.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 0,97680% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală.
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dl. Florea Mihai, în calitate de supervizor şi prin dl. 
Jiga Caius Dan, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris, cu adresa nr. 58/11.02.2015, care 
deţine o creanţă în procent de 75,45487% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;
2. SC Raiffeisen Leasing IFN SA, reprezentată prin dna. Lazăr Monica, în calitate de director general 
adjunct şi prin dna. Iorga Mădălina, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa din data 
de 09.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 5,81441% 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 reprezintă 86,72324% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, motiv pentru 
care se trece la discu/area problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator.



_____________________________________Discutarea ordinii de zi:_____________________________________
Cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea propunerii lichidatorului 
judiciar privind reducerea cu 40% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru 
bunurile imobile şi mobile (necesitatea reducerii preţului este justificată de faptul că atât pentru 
bunurile imobile cât şi pentru bunurile mobile au fost organizate până la această dată 60 licitaţii la 
acelaşi preţ, licitaţii la care nu a manifestat nimeni interes pentru aceste bunuri);
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o 
creanţă în procent de 4,47716% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de 
vedere: aprobă propunerea lichidatorului judiciar privind reducerea cu 40% a preţului de pornire a licitaţiei 
faţă de preţul de evaluare pentru bunurile imobile şi mobile;
2. Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite 
şi Taxe Locale, reprezentată prin dl. Istodor Cristian Alin, în calitate de delegat conform delegaţiei nr. 
5924/12.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 0,97680% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, prezintă următorul punct de vedere: nu aprobă propunerea lichidatorului judiciar privind reducerea 
cu 40% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunurile imobile şi mobile.
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dl. Florea Mihai, în calitate de supervizor şi prin dl. 
Jiga Caius Dan, în calitate de consilier juridic, , care deţine o creanţă în procent de 75,45487% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris, cu adresa nr. 58/11.02.2015, prin care 
precizează: BCR SA nu aproba propunerea lichidatorului judiciar de reducere a preturilor de 
pornire a licitaţiilor cu 40% fata de preţul de evaluare, si solicita continuarea procedurii de 
valorificare la valorile anterior aprobate in şedinţa adunarii creditorilor din 28.06.2013, sens in care 
vor fi organizate 5 licitatii publice, saptamanal:

imobil situat in com. Simian, str. 31, nr. 2, intabulat in CF 56N, cad. 20, compus din 
construcţiile C I, C2, C3 si terenul aferent in suprafaţa de 1224 mp (2022,50 mp din măsurători) 
-  reducere cu 25% din preţul de evaluare de 442.806 lei; 

autosasiu MH 17 APV -  reducere cu 25% din preţul de evaluare 27.136 lei; 
semiremorca MH 19 APV -  reducere cu 25% din preţul de evaluare 31.401 lei; 

autoutilitara MH 07 APV - reducere cu 25% din preţul de evaluare 14.019 lei; 
autoutilitara DACIA Pick-up MH 06 APV -  reducere cu 25% din preţul de evaluare 7.573 lei 

autoutilitara MAN MH 11 C CY - reducere cu 25% din preţul de evaluare 17.733 lei; 
autoturism Ford MH 05 APV -  reducere cu 25% din preţul de evaluare 7.612 lei; 

înainte de demararea procedurii de valorificare si pe durata derulării acestei proceduri, 
lichidatorul judiciar va asigura promovarea activelor prin postarea unor anunţuri - cuprinzând 
fotografii relevante si o descriere completa a activului - pe mijloace de informare mentionate in voturile 
anterior exprimate de subscrisa.

Lichidatorul judiciar va informa creditorul garantat asupra eventualelor oferte inregistrate 
inferioare valoric preturilor aprobate, existând posibilitatea -  in funcţie de seriozitatea ofertelor -  sa 
fie supuse spre aprobare adunarii creditorilor, urmând a se finaliza valorificarea prin metoda 
vanzari directe, in condiţiile art. 118 din legea insolventei republ.

Solicitam ca viitoarele rapoarte de activitate sa detalieze si sa fie insotite de dovada promovării 
corespunzătoare a bunurilor (potrivit specificaţiilor, sens in care se vor transmite reprezentanţilor BCR 
SA - caiusdan.iiga@bcr.ro si danieloctavian.ahita@bcr.ro - link-urile către paginile de internet pe care a 
fost aprobata promovarea valorificării), pentru a evita tergiversarea valorificărilor si reluarea 
procedurilor (ţe valorificare motivat de lipsa promovării, dar si pentru justificarea onorariului de 
succes aprobat^n procedura insolventei;_____________________________________________________ V

V  2 /



2. SC Raiffeisen Leasing IFN SA, reprezentată prin dna. Lazăr Monica, în calitate de director general 
adjunct şi prin dna. lorga Mădălina, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 
5,81441% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data 
de 09.02.2015, prin care precizează: aprobă reducerea preţurilor de pornire a licitaţiilor cu 40% faţă de 
preţul de evaluare, atât pentru bunurile mobile, cât şi pentru cele imobile.

____________________________________________ Hotărâri____________________________________________
Adunarea Creditorilor, convocată pentru data de 12.02.2015, ora 1400, care deţine un procent de 
76,43167% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 87,12819% din 
totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis un punct de vedere scris, nu aprobă propunerea 
lichidatorului judiciar de reducere a preţurilor de pornire a licitaţiilor cu 40% faţă de preţul de
evaluare pentru bunurile imobile şi mobile.________________________________________________________

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 4 exemplare, din care câte 1 exemplar pentru fiecare creditor 
prezent, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.

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

A dm in istratoru lu i/lich id atoru lu i)

Pentru creditori:

Popescu Aurel
(num e şi prenum e)

Istodor Cristian Alin
(num e şi prenum e)

delegat Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mehedinţi

(în calitate de)

delegat UAT Dr. Tr. Severin 
Direcţia de Impozite si Taxe Locale

(în  calitate de) (sem nătură si ştam pilă)

Florea Mihai 
Jiga Caius Dan
(num e şi prenum e)

Lazăr Monica 
lorga Mădălina
(num e şi prenum e)

supervizor Banca Comercială Română SA 
consilier juridic Banca Comercială Română SA

( în  calitate d e)

director general adjunct SC Raiffeisen Leasing IFN SA 
consilier juridic SC Raiffeisen Leasing IFN SA

(în calitate de)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

Anexa D EN UM IREA C R ED IT O R IL O R  PA R TIC IPA N ŢI LA ADUNAREA C R ED IT O R IL O R  ŞI 
SEM NĂTURA R EPR EZ EN TA N Ţ IL O R  C R ED IT O R IL O R  LA 

ADUNAREA C R E D IT O R iL O R  D EBITO RU LU I 
SC TO M IS A G RO V ET SRL

desfăşurată astăzi, 12.02.2015, 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. Denumirea/numele şi Numele şi prenumele Calitatea Semnătura



crt. prenumele creditorului reprezentantului
creditorilor

reprezentantului
creditorului

1.
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
Popescu Aurel delegat

2.
UAT Dr. Tr. Severin -  Direcţia 

de Impozite şi Taxe Locale
Istodor Cristian Alin delegat 1

3. Banca Comercială Română SA
Florea Mihai 

Jiga Caius Dan
Supervizor 

consilier juridic
Punct de vedere scris

4. SC Raiffeisen Leasing IFN SA
Lazăr Monica 

lorga Mădălina

director general 
adjunct 

consilier juridic
Punct de vedere scris
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