
PROCES - VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR  
Nr. 45/19.02.2015

Debitor: SC TRINK-EU-COR SRL
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail
Kog� lniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. I, et. 2, ap. 8,
jude� ul Mehedin� i
CUI/CNP:

6 5 7 0 3

Date privind dosarul:
Num� r dosar: 8716/101/201 1 
Tribunalul: Mehedin� i
Sec� ia: a II-a Civil� , de Contencios Administrativ � i 
Fiscal
Judec� tor sindic: Magdalena Lucia Bordea

încheiat ast� zi, Orele
1 9  0 2 2 0 1 1 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. Mehedin� i, cu ocazia întrunirii Adun� rii Creditorilor debitorului 
men� ionat mai sus convocat�  în conformitate cu prevederile art. 13 � i urm� toarele din Legea privind 
procedura insolven� ei, convocarea fiind publicat�  în Buletinul Procedurilor de Insolven� �  nr. 
2672/11.02.2015.

ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi a Adun� rii creditorilor debitorului SC TRINK-EU-COR SRL:
1. Aprobarea schimb� rii modalit� � ii de vânzare a bunului imobil situat în Drobeta Turnu Severin, 
str. Calea Timi� oarei, nr. 185, jud. Mehedin� i, compus din: C4 - construc� ie metalic�  P+E - suprafa� �  
construit�  la sol 247,51 mp, ad� ugiri la construc� ia C4 cu folosin� a de ateliere � i magazii - suprafa� �  
223,93 mp, teren cur� i construc� ii - suprafa� �  1.626,00 mp, teren cur� i construc� ii în indiviziune, din 
vânzare prin licita� ie public� , în vânzare direct� , urmat�  de supraofert� , pas supraofertare 10%, 
c� tre un cump� r� tor identificat, respectiv SC Grup Tara SRL, CUI 16623200, J25/367/2004, cu sediul 
în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timi� oarei, nr. 185, jud. Mehedin� i, pornind de la 
pre� ul de 250.000,00 lei inclusiv TVA._____________________________________________________________

DESF� � URAREA � EDIN� EI ADUNARII CREDITORILOR:
Participare:

La � edin� a Adun� rii Creditorilor SC Trink-Eu-Cor SRL convocat�  � i prezidat�  de c� tre lichidatorul 
judiciar în data de 19.02.2015, orele 1400 s-a prezentat reprezentantul urm� torului creditor:
1. Administra� ia Jude� ean�  a Finan� elor Publice Mehedin� i, reprezentat�  prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care de� ine o 
crean� �  în procent de 33,74366% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� .
Au trimis puncte de vedere în scris urm� torii creditori:
1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentat�  prin dl. Bogdan Niculescu, în calitate de director 
executiv adj. Grup, punct de vedere scris cu adresa nr. 1257/17.02.2015, care de� ine o crean� �  în procent de 
38,04600% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� ;
2. Bank Leumi România SA reprezentat�  prin dna. Gabriela Trosca, în calitate de director Adj. Direc� ia 
Administrare Clien� i în Insolven� �  � i prin dl. Cosmin Balos, în calitate de director Divizia Administrare 
Special�  � i Recuperare Credite „Problem� “, punct de vedere scris cu adresa nr. 11174/314/E/16.02.2015, 
care de� ine o crean� �  în procent de 19,19236% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� ._______________

Cvorum:
Lichidatorul judiciar constat�  c�  Adunarea Creditorilor este legal întrunit� , fiind îndeplinite cerin� ele art. 15 
alin. (1) � i (2) din Legea privind procedura insolven� ei, respectiv sunt prezen� i creditori ale c� ror crean� e 
însumate s�  reprezinte minim 30% din valoarea total�  a crean� elor împotriva averii debitorului. Sunt 
prezen� i creditorii ale c� ror crean� e însumate reprezint�  90,98202% din valoarea total�  a crean� elor 
împotriva averii debitorului, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în 
ordinea mentionat� -în convocator.

Discutarea ordinii de zi:



Cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea schimb� rii modalit� � ii 
vânzare a bunului imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timi� oarei, nr. 185, juc 
Mehedin� i, compus din: C4 - construc� ie metalic�  P+E - suprafa� �  construit�  la sol 247,51 mp, 
ad� ugiri la construc� ia C4 cu folosin� a de ateliere � i magazii - suprafa� �  223,93 mp, teren cur� i 
construc� ii - suprafa� �  1.626,00 mp, teren cur� i construc� ii în indiviziune, din vânzare prin licita� ie 
public� , în vânzare direct� , urmat�  de supraofert� , pas supraofertare 10%, c� tre un cump� r� tor 
identificat, respectiv SC Grup Tara SRL, CUI 16623200, J25/367/2004, cu sediul în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timi� oarei, nr. 185, jud. Mehedin� i, pornind de la pre� ul de
250.000.00 lei inclusiv TVA;
Se d�  cuvântul reprezentan� ilor creditorilor prezen� i pentru a-� i exprima punctul de vedere:
1. Administra� ia Jude� ean�  a Finan� elor Publice Mehedin� i, reprezentat�  prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care de� ine o 
crean� �  în procent de 33,74366% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , prezint�  urm� torul punct de 
vedere: AJFP Mehedin� i este de acord cu schimbarea modalit� � ii de vânzare a bunului imobil specificat în 
ordinea de zi, precum � i cu metoda de vânzare prev� zut�  de prevederile art. 118 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolven� ei, vânzare direct�  urmat�  de supraofert�  cu pas de supraofertare de 10% din pre� ul 
aprobat.
- nu este de acord cu oferta de pre�  în sum�  de 250.000 lei inclusiv TVA, depus�  de SC Grup Tara SRL;
- pre� ul aprobat de AJFP Mehedin� i pentru vânzarea bunului imobil în cauz�  este 300.863,00 lei exclusiv 
TVA, deoarece acest pre�  reprezint�  doar 40% din pre� ul de evaluare.
Au trimis puncte de vedere în scris urm� torii creditori:
1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentat�  prin dl. Bogdan Niculescu, în calitate de director 
executiv adj. Grup, care de� ine o crean� �  în procent de 38,04600% din totalul crean� elor înscrise la masa 
credal� , a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 1257/17.02.2015, prin care precizeaz� : voteaz�  vot 
favorabil vânz� rii direct�  a imobilului Teren 1626 mp + magazie materiale + 424 mp teren în indiviziune 
situate în Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timi� oarei, nr. 185, prin licita� ie public�  pornind de la pre� ul de
250.000.00 lei (55,6 keur) inclusiv TVA, oferit de un cump� r� tor identificat, respectiv SC Grup Tara Com 
SRL, CUI: 16623200, J25/367/2004, licita� ie urmat�  de supraofert�  cu un pas de 10%;
2. Bank Leumi România SA reprezentat�  prin dna. Gabriela Trosca, în calitate de director Adj. Direc� ia 
Administrare Clien� i în Insolven� �  � i prin dl. Cosmin Balos, în calitate de director Divizia Administrare 
Special�  � i Recuperare Credite „Problem� 44, care de� ine o crean� �  în procent de 19,19236% din totalul 
crean� elor înscrise la masa credal� , a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 8228/314/E/04.02.2015, prin 
care precizeaz� : subscrie la punctul de vedere al creditorului garantat BRD Gorupe Societe Generale, în 
favoarea c� ruia este ipotecat bunul imobil.
Se constat�  c�  Adunarea Creditorilor, aprob�  vânzarea bunului imobil situat în Drobeta Turnu 
Severin, str. Calea Timi� oarei, nr. 185, jud. Mehedin� i, compus din: C4 - construc� ie metalic�  P+E - 
suprafa� �  construit�  la sol 247,51 mp, ad� ugiri la construc� ia C4 cu folosin� a de ateliere � i magazii - 
suprafa� �  223,93 mp, teren cur� i construc� ii - suprafa� �  1.626,00 mp, teren cur� i construc� ii în 
indiviziune, din vânzare prin licita� ie public� , în vânzare direct� , urmat�  de supraofert� , pas 
supraofertare 10%, c� tre un cump� r� tor identificat, respectiv SC Grup Tara SRL, CUI 16623200, 
J25/367/2004, cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timi� oarei, nr. 185, jud. 
Mehedin� i, pornind de la pre� ul de 250.000,00 lei inclusiv TVA, cu un procent de 57,23836% din 
totalul crean� elor înscrise la masa credal� , respectiv un procent de 62,91173% din totalul creditorilor
prezen� i sau care au transmis un punct de vedere scris._____________________________________________
____________________________________________ Hot� râri:_____________________________________________
Adunarea Creditorilor convocat�  de lichidatorul judiciar pentru data de 19.02.2015, ora 1400, cu un 
procent de 57,23836% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , respectiv un procent de 
62,91173% din totalul creditorilor prezen� i sau care au transmis un punct de vedere scris, hot� r� � te: 
aprob�  vânzarea bunului imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timi� oarei, nr. 185, jud. 
Mehedin� i, compus din* C4 - construc� ie metalic�  P+E - suprafa� �  construit�  la sol 247,51 mp,
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ad� ugiri la construc� ia C4 cu folosin� a de ateliere � i magazii - suprafa� �  223,93 mp, teren cur� i 
construc� ii - suprafa� �  1.626,00 mp, teren cur� i construc� ii în indiviziune, din vânzare prin licita� ie 
public� , în vânzare direct� , urmat�  de supraofert� , pas supraofertare 10%, c� tre un cump� r� tor 
identificat, respectiv SC Grup Tara SRL, CUI 16623200, J25/367/2004, cu sediul în localitatea 
Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timi� oarei, nr. 185, jud. Mehedin� i, pornind de la pre� ul de
250.000,00 lei inclusiv TVA._______________________________________________________________________

Num� r de exemplare:
Prezentul proces - verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru fiecare 
creditor prezent, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar � i I exemplar pentru a fi dej4is la dosarul cauzei.

Semn� turi:
Lichidator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume � i prenumele reprezentantului 
Lichidatorului/lichidatorului)_______ ____
Pentru creditori:
Popescu Aurel
(nume � i prenume)

Bogdan Niculescu
(nume � i prenume)

Gabriela Trosca...

Cosmin Balos
(nume � i prenume)

punct de vedere scris
(semn� tur�  � i � tampil� )

delegat Administra� ia Jude� ean�  a Finan� elor 
Publice Mehedin� i

(în calitate de)

director executiv adj. Grup BRD Groupe Societe Generale SA
(în calitate de)

director Adj. Direc� ia Administrare Clien� i în Insolven� �  
Bank Leumi România SA 

director Divizia Administrare Special�  si Recuperare Credite „Problem� “
Bank Leumi România SA punct de vedere scris

(în calitate de) (semn� tur�  � i � tampil� )

Anexa - DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPAN� I LA ADUNAREA CREDITORILOR � I 
SEMN� TURA REPREZENTAN� ILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI
SC TRINK-EU-COR SRL

desf� � urat�  ast� zi, 19.02.2015, 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. Mehedin� i,

Nr.
crt.

Denumirea/numele � i 
prenumele creditorului

Numele � i 
prenumele 

reprezentantului 
creditorilor

Calitatea
reprezentantu

lui
creditorului

Semn� tura

1.
Administra� ia Jude� ean�  a 

Finan� elor Publice Mehedin� i Popescu Aurel delegat

2. BRD Groupe Societe Generale SA Bogdan Niculescu director 
executiv adj. punct de vedere scris

3. Bank Leumi România SA

Gabriela Trosca

Cosmin Balos

director Adj.
Direc� ia 

Administrare 
Clien� i în 
Insolven� �  
director 
Divizia

punct de vedere scris



Administrare 
Special�  � i 
Recuperare 

Credite 
„Problem� 11


