
PROCES -  VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR  

Nr. 27/20.02.2015

Debitor: SC EMEFA SRL
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr.

201, Mehedinţi
CUI/CNP:

5 8 6 1 7  2 6

Date privind dosarul:

Număr dosar: 7079/101/2012 

Tribunalul: Mehedinţi

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

Fiscal

Judecător sindic: Orfescu Aristică

încheiat astăzi, Orele

2 0 0 2 2 0 1 5 1 4  0 0

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. I, 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.

2579/10.02.2015. _____________________________________________________________________

________________________________________ ORDINEA DE ZI________________________________________
Ordinea de zi a Adunării Creditorilor debitorului SC Emefa SRL:
- Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar privind reducerea cu 55% a preţului de pornire a 

licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunul imobil situat în str. Traian, nr. 201, intabulat în CF 

nr 55254 (provenită din conversia pe hârtie cu nr 2621) UAT Drobeta-Turnu-Severin, judeţul 
Mehedinţi, cu număr cadastral 1474, compusă din teren intravilan 180,51 mp (184 mp din 

măsurători) şi clădirea CI cu beci şi parter cu Sc = 143,61 mp, proprietatea SC Emefa SRL 

(necesitatea reducerii preţului este justificată de faptul că pentru bunul imobil au fost organizate, 
până la această dată, un număr de 12 licitaţii la acelaşi preţ, licitaţii la care nu a manifestat nimeni
interes pentru acest bun)._________________________________________________________________________

__________________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:__________________
Participare:

La şedinţa Adunării creditorilor SC Emefa SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în 

data de 20.02.2015, orele 1400 au transmis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA -  IFN,
reprezentată prin dna. Iulia Rebegea, în calitate de director coordonator - Direcţia Juridică şi Resurese 

Umane, punct de vedere scris, cu adresa nr. DS 2067/19.02.2015, care deţine un procent de 15,24936% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. Banca Transilvania SA -  Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Enache Eliade, în 

calitate de director şi prin dna. Popescu Mihaela, în calitate de director operaţiuni, punct de vedere scris, cu 

adresa nr. 590/20.02.2015, care deţine un procent de 62,51871% 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 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 

77,76807% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin 

raportare la Tabelul definitiv consolidat rectificat 1 al creanţelor care a fost depus la dosarul cauzei şi afişat 

la data de 19.09.2013 şi a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12587/23.07.2013, drept 

pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator.

Discutarea ordinii de zi:

Cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea propunerii lichidatorului judiciar



privind reducerea cu 55% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunu 

imobil situat în str. Traian, nr. 201, intabulat în CF nr 55254 (provenită din conversia pe hârtie cu nr 

2621) UAT Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi, cu număr cadastral 1474, compusă din teren 

intravilan 180,51 mp (184 mp din măsurători) şi clădirea CI cu beci şi parter cu Sc = 143,61 mp, 
proprietatea SC Emefa SRL (necesitatea reducerii preţului este justificată de faptul că pentru bunul 
imobil au fost organizate, până la această dată, un număr de 12 licitaţii la acelaşi preţ, licitaţii la care 

nu a manifestat nimeni interes pentru acest bun);
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA -  IFN,
reprezentată prin dna. lulia Rebegea, în calitate de director coordonator - Direcţia Juridică şi Resurese 

Umane, care deţine un procent de 15,24936% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct 

de vedere scris, cu adresa nr. DS 2067/19.02.2015, prin care precizează: este de acord cu propunerea de 

reducere a preţului de pornire a licitaţiilor de vânzare cu 55% din preţul de evaluare, cu condiţia ca pentru 

acest nivel să se organizeze cel puţin 5 licitaţii. Propune ca publicitatea aferentă licitaţiilor să se realizeze 

într-un ziar naţional, pe site-ul lichidatorului judiciar şi al Primăriei de la locul vânzării activelor;

2. Banca Transilvania SA -  Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Enache Eliade, în 

calitate de director şi prin dna. Popescu Mihaela, în calitate de director operaţiuni, care deţine un procent de 

62,51871% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris, cu adresa nr. 

590/20.02.2015, prin care precizează: aprobă reducerea cu 55% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de 

preţul de evaluare, pentru imobilul situat în Drobeta-Turnu-Sverin, str. Traian, nr. 201, jud. Mehedinţi, 

pentru o perioadă de 6 luni.

Dacă după aceste licitaţii, imobilul nu va fi valorificat, se va convoca Adunarea Creditorilor, în vederea

stabilirii unei noi strategii de vânzare.________________________________________________________________

____________________________________________ Hotărâri:___________________________________
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Emefa SRL, convocată pentru data de 20.02.2015, ora 140U, cu un 

procent de 77,76807% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100,00000% 

din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis un punct de vedere în scris, hotărăşte:

- aprobă reducerea cu 55% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare, pentru 

imobilul situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 201, jud. Mehedinţi, pentru o perioada de 6 

luni.
Dacă după aceste licitaţii, imobilul nu va fi valorificat, se va convoca Adunarea Creditorilor în
vederea stabilirii unei noi strategii de vânzare._____________________________________________________

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 4 exemplare, din care câte 1 exemplar pentru fiecare creditor 

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

exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.__________________________________ _______________________

Semnături:
Lichidatori judiciari asociaţi:
Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 

Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina,
Consultant Insolvenţă SPRL, prin Popescu Emil,
Visai Consulting SPRL, prin Ilie Laurenţiu, 

prin
Yna Consulting SPRL
(num e şi prenum ele reprezentantului 

Lichidatorului/lichidatorului)

(semn;

Pentru creditori:

lulia Rebegea director coordonator FNGCIMM - IFN punct de vedere scris
(num e şi prenum e) (în calitate de) (sem nătură şi ştam pilă)



Enache Eliade director Banca Transilvania SA - Sucursala Drobeta-Turnu-Severin

Pooescu Mihaela director operaţiuni BT SA - Suc. Drobeta-Turnu-Severin punct de vedere scris
(num e şi prenum e) (în calitate d e) (sem nătură şi ştam pilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC EMEFA SRL
desfăşurată astăzi, 20.02.2015, 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.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătura

1.

Fondul Naţional de Garantare a 

Creditelor pentru întreprinderile 

Mici şi Mijlocii SA - IFN

Iulia Rebegea
Director

coordonator
punct de vedere scris

2.

Banca Transilvania SA 

Sucursala Drobeta-Turnu- 

Severin

Enache Eliade 

Popescu Mihaela

Director

Director

operaţiuni

punct de vedere scris


