
PROCES - VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR 
Nr. 47/11.03.2015

Debitor: SC AGROMEC SIMIAN SA 
Sediul: comuna � imian, jud. Mehedin� i 
CUI/CNP:

1 6  1 0  2 6 0

Date privind dosarul:
Num� r dosar: 4203/101 /2012 
Tribunalul: Mehedin� i
Sec� ia: a II - a Civil� , de Contencios Administrativ 
� i Fiscal
Judec� tor sindic: Barbu Adela

încheiat ast� zi, Orele
I 0 3 0 1 1 0 0

Adunarea creditorilor a fost convocata de lichidatorul judiciar în temeiul dispozi� iilor art. 13 alin. 
(1) art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 privind procedura insolven� ei 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, convocarea fiind publicat�  în Buletinul Procedurilor de Insolven� �  nr. 
4467/27.02.2015.

ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi a Adun� rii creditorilor debitorului SC AGROMEC SIMIAN SA:
1. Aprobarea rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile � i imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Agromec Simian SA, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, 
respectiv: raport de evaluare nr. 01/08.01.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Agromec Simian SA, raport de evaluare nr. 02/08.01.2015 privind bunul imobil 
„“Parcela nr 6” a imobilului Sediul Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec 
Simian SA, intabulat�  în CF nr. 50364 (nr. CF vechi 41/N) cu nr. Cad. 24/6, compus�  din 
suprafa� a de teren de 12.103 mp � i construc� iile CI, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 � i C9 în 
suprafa� �  total�  de 475,15 mp“, raport de evaluare nr. 03/08.01.2015 privind bunul imobil 
„“Parcela nr 2'’ a imobilului Sediul Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec 
Simian SA, intabulat�  în CF nr. 50236 (nr. CF vechi 44/N) cu nr. Cad. 24/2, compus�  din 
suprafa� a de teren de 8.124 mp � i construc� iile C16, C17 � i C18, cu folosin� �  de depozit 
carburan� i“, raport de evaluare nr. 04/08.01.2015 privind bunul imobil „Patru corpuri ale 
“Parcelei nr 1” a imobilului Sediul Administrativ din � imian str. Dc21 nr. 5, jud. Mehedin� i, al 
SC Agromec Simian SA“, raport de evaluare nr. 05/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela 
nr 3'’ a imobilului Sediul Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec Simian 
SA, intabulat�  în CF nr. 50367 (nr. CF vechi 45/N) cu nr. Cad. 24/3, compus�  din suprafa� a de 
teren de 6.707 mp � i construc� iile C il ,  C12, C13, C14, C40, C23 � i C42 în suprafa� �  total�  de 
2234,67 mp“, raport de evaluare nr. 06/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr. 5” a 
imobilului Sediul Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec Simian SA, 
intabulat�  în CF nr. 50365 (CF nr. vechi 46/N) � imian, cu nr. Cad. 24/5, compus�  din suprafa� a 
de teren de 3.896 mp � i construc� iile C49, C50, C51, C52, C53, C59 � i C60 în suprafa� �  total�  de 
1554,42 mp“, raport de evaluare nr. 07/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr. 4” a 
imobilului Sediul Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec Simian SA, 
intabulat�  în CF nr. 50366 (nr. CF vechi 43/N) � imian, cu nr. Cad. 24/4, compus�  din suprafa� a 
de teren de 8.670 mp � i construc� iile C44, C46, C48 � i C58 în suprafa� �  total�  de 2453,66 mp“, 
raport de evaluare nr. O� /08.01.2015 privind bunul imobil „Imobil în � imian jud. Mehedin� i, 
intabulat în CF nr. 5Q868 � imian cu nr. cad. 27, proprietatea SC Agromec Simian SA din



� imian, compus din suprafa� a de teren intravilan de 8.152 mp � i construc� iile 27-C1, 27-C2, 27- 
C3, 27-C4, 27-C5 � i 27-C6 în suprafa� �  total�  de 1452,83 mp“, raport de evaluare nr. 
09/08.01.2015 privind bunul imobil „Imobilul Sediul Administrativ din satul Coliba� i comuna 
Malov� � , jud. Mehedin� i, al SC Agromec Simian SA, intabulat în CF nr. 50069 cu nr. Cad. 25, 
compus�  din suprafa� a de teren de 2700 mp � i construc� iile 25-C1, 25-C2, 25-C3, 25-C4, 25-C5 � i 
25-C6 în suprafa� �  total�  de 516,26 mp“, raport de evaluare nr. 09a/08.01.2015 privind bunul 
imobil „Teren intravilan în suprafa� �  de 6900 mp în satul R� scole� ti comuna Izvoru Bîrzii jud. 
Mehedin� i, intabulat în CF nr. 50154 (nr. CF vechi 546) Izvoru Bîrzii cu nr. cad. 3, proprietatea 
SC Agromec Simian SA din � imian“ � i raport de evaluare nr. 09b/08.01.2015 privind bunul 
imobil „Teren intravilan în suprafa� �  de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. 
Mehedin� i, neintabulat în CF, proprietatea SC Agromec Simian SA din � imian conform 
Sentin� �  Civil�  nr 7002/1995 a Judec� toriei Drobeta-Turnu-Severin“.
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile � i imobile existente în 
patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, precum � i a metodei de vânzare a bunurilor,
respectiv licita� ie public�  cu strigare._________________________________________________________
_______________ DESF� � URAREA � EDIN� EI ADUN� RII CREDITORILOR:_______________

Participare:
La � edin� a Adun� rii Creditorilor SC Agromec Simian SA convocat�  � i prezidat�  de c� tre 
lichidatorul judiciar în data de 11.03.2015, orele 1400 au trimis puncte de vedere în scris urm� torii 
creditori::
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentat�  prin dl. L� sculescu C� t� lin, în calitate de avocat, 
punct de vedere scris cu adresa din data de 11.03.2015, care de� ine o crean� �  garantat�  � i chirografar�  
în procent de 58,74336% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� ;
2. Geyer&Bucheggeer Leasing Gmbh in liqu, punct de vedere scris cu adresa din data de
11.03.2015, care de� ine o crean� �  garantat�  � i chirografar�  în procent de 10,25254% 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. (I) � i (2) din Legea privind procedura insolven� ei, respectiv sunt prezen� i sau au trimis 
puncte de vedere în scris creditori ale c� ror crean� e însumate reprezint�  peste 30% din valoarea total�  a 
crean� elor împotriva averii debitorului. Sunt prezen� i sau au transmis puncte de vedere în scris 
creditorii ale c� ror crean� e însumate reprezint�  68,99590% din valoarea total�  a crean� elor împotriva 
averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat al crean� elor 
depus la grefa Tribunalului Mehedin� i � i afi� at la data de 02.02.2015 � i care a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de însolven� �  cu cererea din data de 02.02.2015, drept pentru care se trece la discutarea 
problemelor aflate pe ordinea de zi.

Discutarea ordinii de zi:
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, Aprobarea rapoartelor de evaluare 
pentru bunurile mobile � i imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, 
întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, respectiv: raport de evaluare nr. 
01/08.01.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian 
SA, raport de evaluare nr. 02/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr 6” a imobilului 
Sediul Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec Simian SA, intabulat�  în CF 
nr. 50364 (nr. CF vechi 41/N) cu nr. Cad. 24/6, compus�  din suprafa� a de teren de 12.103 mp � i 
construc� iile C I, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 � i C9 în suprafa� �  total�  de 475,15 mp“, raport de 
evaluare nr. 03/j)jy01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr 2” a imobilului Sediul



Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec Simian SA, intabulat�  în CF nr. 
50236 (nr. CF vechi 44/N) cu nr. Cad. 24/2, compus�  din suprafa� a de teren de 8.124 mp � i 
construc� iile C16, C17 � i C18, cu folosin� �  de depozit carburan� i44, raport de evaluare nr. 
04/08.01.2015 privind bunul imobil „Patru corpuri ale “Parcelei nr 1” a imobilului Sediul 
Administrativ din � imian str. Dc21 nr. 5, jud. Mehedin� i, al SC Agromec Simian SA“, raport de 
evaluare nr. 05/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr 3” a imobilului Sediul 
Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec Simian SA, intabulat�  în CF nr. 
50367 (nr. CF vechi 45/N) cu nr. Cad. 24/3, compus�  din suprafa� a de teren de 6.707 mp � i 
construc� iile C il ,  C12, C13, C14, C40, C23 � i C42 în suprafa� �  total�  de 2234,67 mp“, raport de 
evaluare nr. 06/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr. 5” a imobilului Sediul 
Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec Simian SA, intabulat�  în CF nr.
50365 (CF nr. vechi 46/N) � imian, cu nr. Cad. 24/5, compus�  din suprafa� a de teren de 3.896 mp 
� i construc� iile C49, C50, C51, C52, C53, C59 � i C60 în suprafa� �  total�  de 1554,42 mp“, raport 
de evaluare nr. 07/08.01.2015 privind bunul imobil „“Parcela nr. 4” a imobilului Sediul 
Administrativ din � imian jude� ul Mehedin� i, al SC Agromec Simian SA, intabulat�  în CF nr.
50366 (nr. CF vechi 43/N) � imian, cu nr. Cad. 24/4, compus�  din suprafa� a de teren de 8.670 mp 
� i construc� iile C44, C46, C48 � i C58 în suprafa� �  total�  de 2453,66 mp“, raport de evaluare nr. 
08/08.01.2015 privind bunul imobil „Imobil în � imian jud. Mehedin� i, intabulat în CF nr. 50368 
�im ian cu nr. cad. 27, proprietatea SC Agromec Simian SA din � imian, compus din suprafa� a de 
teren intravilan de 8.152 mp � i construc� iile 27-C1, 27-C2, 27-C3, 27-C4, 27-C5 � i 27-C6 în 
suprafa� �  total�  de 1452,83 mp“, raport de evaluare nr. 09/08.01.2015 privind bunul imobil 
„Imobilul Sediul Administrativ din satul Coliba� i comuna Malov� � , jud. Mehedin� i, al SC 
Agromec Simian SA, intabulat în CF nr. 50069 cu nr. Cad. 25, compus�  din suprafa� a de teren 
de 2700 mp � i construc� iile 25-C1, 25-C2, 25-C3, 25-C4, 25-C5 � i 25-C6 în suprafa� �  total�  de 
516,26 mp“, raport de evaluare nr. 09a/08.01.2015 privind bunul imobil „Teren intravilan în 
suprafa� �  de 6900 mp în satul R� scole� ti comuna Izvoru Bîrzii jud. Mehedin� i, intabulat în CF 
nr. 50154 (nr. CF vechi 546) Izvoru Bîrzii cu nr. cad. 3, proprietatea SC Agromec Simian SA din 
� imian“ � i raport de evaluare nr. 09b/08.01.2015 privind bunul imobil „Teren intravilan în 
suprafa� �  de 4540 mp în satul Hinova comuna Hinova jud. Mehedin� i, neintabulat în CF, 
proprietatea SC Agromec Simian SA din � imian conform Sentin� �  Civil�  nr 7002/1995 a 
Judec� toriei Drobeta-Turnu-Severin“;
Au trimis puncte de vedere în scris urm� torii creditori:
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentat�  prin dl. L� sculescu C� t� lin, în calitate de avocat, care 
de� ine o crean� �  garantat�  � i chirografar�  în procent de 58,74336% din totalul crean� elor înscrise la 
masa credal� , a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 11.03.2015, prin care precizeaz� : 
solicit�  prorogarea, pentru un termen de 15 zile, a vot� rii aprob� rii rapoartelor de evaluare pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei � i aprob� rii regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile � i 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, precum � i a metodei de vânzare a 
bunurilor. Aceast�  prorogare ne-ar permite nou� , creditoarei garantate majoritare BRD s�  ne 
întemeiem punctul de vedere pe baza unei opinii de specialitate, profesionale asupra rapoartelor de 
evaluare;
2. Geyer&Bucheggeer Leasing Gmbh in liqu, care de� ine o crean� �  garantat�  � i chirografar�  în 
procent de 10,25254% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , a depus punct de vedere scris cu 
adresa din data de 11.03.2015, prin care precizeaz� : aprob�  rapoartele de evaluare pentru bunurile 
mobile � i imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA.
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea regulamentelor de vânzare 
pentru bunurite? mobile^i imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA,



precum � i a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licita� ie public�  cu strigare;
Au trimis puncte de vedere în scris urm� torii creditori:
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentat�  prin dl. L� sculescu C� t� lin, în calitate de avocat, care 
de� ine o crean� �  garantat�  � i chirografar�  în procent de 58,74336% din totalul crean� elor înscrise la 
masa credal� , a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 11.03.2015, prin care precizeaz� : 
solicit�  prorogarea, pentru un termen de 15 zile, a vot� rii aprob� rii rapoartelor de evaluare pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei � i aprob� rii regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile � i 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, precum � i a metodei de vânzare a 
bunurilor. Aceast�  prorogare ne-ar permite nou� , creditoarei garantate majoritare BRD s�  ne 
întemeiem punctul de vedere pe baza unei opinii de specialitate, profesionale asupra rapoartelor de 
evaluare;
2. Geyer&Bucheggeer Leasing Gmbh in liqu, care de� ine o crean� �  garantat�  � i chirografar�  în 
procent de 10,25254% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , a depus punct de vedere scris cu 
adresa din data de 11.03.2015, prin care precizeaz� : este de acord cu regulamentul de vânzare a 
bunurilor mobile � i imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, precum � i 
metoda de vânzare a bunurilor.
Se constat�  c� , Adunarea Creditorilor prorog� , pentru un termen de 15 zile, votarea aprob� rii 
rapoartelor de evaluare pentru bunurile din patrimoniul debitoarei � i aprob� rii regulamentelor 
de vânzare pentru bunurile mobile � i imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec 
Simian SA, precum � i a metodei de vânzare a bunurilor, cu un procent de 58,74336% din totalul 
crean� elor înscrise la masa credal� , respectiv cu un procent de 85,14036% din totalul 
creditorilor prezen� i sau cei care au transmis un punct de vedere în scris.

Adunarea Creditorilor, convocat�  pentru data de 11.03.2015 ora 140#, cu un procent de 
58,74336% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , respectiv cu un procent de 85,14036% 
din totalul creditorilor prezen� i sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, hot� r� � te:
- prorog� , pentru un termen de 15 zile, votarea aprob� rii rapoartelor de evaluare pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei � i aprob� rii regulamentelor de vânzare pentru bunurile 
mobile � i imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Agromec Simian SA, precum � i a 
metodei de vânzare a bunurilor.

Num� r de exemplare:
Prezentul proces - verbal a fost încheiat în 2 (dou� ) exemplare, din care, 1 exemplar pentru 
lichidatorul judiciar � i 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.

Hot� râri:

(nume � i prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)

Lichidator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU

Semn� turi:



Pentru creditori:

L� sculescu C� t� lin avocat BRD Groupe Societe Generale
(nume � i prenume) (în calitate de)

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

Gever&Bucheggeer Leasing Gmbh in liqu creditor chirografar
(nume � i prenume) (în calitate de)

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

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

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 
SC AGROMEC SIMIAN SA 

desf� � urat�  ast� zi, 11.03.2015,ora 14:00 la sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Iuliu 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 
reprezentantul 
ui creditorului

Semn� tura

1. BRD Group Societe Generale L� sculescu C� t� lin delegat punct de vedere 
scris

2. Geyer&Bucheggeer Leasing 
Gmbh in liqu

Creditor garantat � i 
chirografar delegat punct de vedere 

scris


