
PROCES - VERBAL AL ADUN� RII CREDITORILOR 
Nr. 55/12.03.2015

Debitor: SC INTERFOOD PROD IMEX SRL 
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timi� oarei, 
nr. 87, jude� ul Mehedin� i 
CUI/CNP:
5 7 1 1 7  8 0

Date privind dosarul:
Num� r dosar: 3819/101 /2012 
Tribunalul: Mehedin� i
Sec� ia: a II-a Civil� , de Contencios Administrativ � i 
Fiscal
Judec� tor sindic: Bordea Magdalena Lucia__________

încheiat ast� zi, Orele
1 2  0 3 2 0 1 5 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. 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.
4226/04.03.2015.________________________________________________________________________

______________________________________ORDINEA DE ZI________________________________________
Ordinea de zi a Adun� rii Creditorilor debitorului SC Interfood Prod Imex SRL:
1. Aprobarea rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile � i imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, 
respectiv: raport de evaluare nr. 18/20.02.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, raport de evaluare nr. 19/20.02.2015 privind bunul imobil 
„Imobilul din Calea Timi� oarei nr. 87 Drobeta-Turnu-Severin cartier Schela Cladovei jude� ul 
Mehedin� i, intabulat în CF nr 4419/N cu nr. cadastral 309, proprietatea SC Interfood Prod Impex 
SRL, compus din suprafa� a de teren de 1882,70 mp � i construc� iile Cl-Hal�  Lucru, Sediu Firm�  � i 
C2-� oproncu suprafa� a construit�  total�  de 924,37 rap“ � i raport de evaluare nr. 20/20.02.2015 
privind bunul imobil „Teren din Calea Timi� oarei nr .81 Drobeta TurnuSeverin cartier Schela 
Cladovei jude� ul Mehedin� i, cu suprafa� a de 646 mp, intabulat în CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu 
nr. cadastral 2012“.
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile � i imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, 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 Interfood Prod Imex SRL convocat�  � i prezidat�  de c� tre lichidatorul 
judiciar în data de 12.03.2015, orele 1400 a trimis punct de vedere în scris urm� torul creditor:
1. BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentat�  de prin dl. Bogdan 
Niculescu, în calitate de Director Executiv Adj. Grup, punct de vedere sris cu adresa nr. 3386/12.03.2015,
care de� ine o crean� �  în procent de 77,44497% 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 reprezint�  77,44497% din valoarea total�  a crean� elor împotriva averii debitorului, calculul 
efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv rectificat III al crean� elor depus la dosarul cauzei � i afi� at la 
data de 04.07.2014 � i care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolven� �  nr. 12750/07.07.2014,
drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.________________________________

Discutarea ordinii de zi:
Referitor la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea rapoartelor de evaluare pentru 
bunurile(\mob||jle � i imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL,



întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, respectiv: raport de evaluare nr. 
18/20.02.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex 
SRL, raport de evaluare nr. 19/20.02.2015 privind bunul imobil „Imobilul din Calea Timi� oarei nr. 87 
Drobeta-Turnu-Severin cartier Schela Cladovei jude� ul Mehedin� i, intabulat în CF nr 4419/N cu nr. 
cadastral 309, proprietatea SC Interfood Prod Impex SRL, compus din suprafa� a de teren de 1882,70 
mp � i construc� iile Cl-Hal�  Lucru, Sediu Firm�  � i C2-� oproncu suprafa� a construit�  total�  de 924,37 
mp“ � i raport de evaluare nr. 20/20.02.2015 privind bunul imobil „Teren din Calea Timi� oarei nr .81 
Drobeta TurnuSeverin cartier Schela Cladovei jude� ul Mehedin� i, cu suprafa� a de 646 mp, intabulat 
în CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu nr. cadastral 2012“;
A trimis punct de vedere în scris urm� torul creditor:
1. BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentat�  de prin dl. Bogdan 
Niculescu, în calitate de Director Executiv Adj. Grup, care de� ine o crean� �  în procent de 77,44497% din 
totalul crean� elor înscrise Ia masa credal� , a depus punct de vedere sris cu adresa nr. 3386/12.03.2015, prin
care precizeaz� : este de acord cu rapoartele de evaluare a patrimoniului SC Interfood Prod Imex S R L .... ,
întocmite de evaluatorul Victor Mihail Cugut.
Referitor la punctul doi de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea regulamentelor de vânzare pentru 
bunurile mobile � i imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, precum 
� i a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licita� ie public�  cu strigare;
A trimis punct de vedere în scris urm� torul creditor:
1. BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentat�  de prin dl. Bogdan 
Niculescu, în calitate de Director Executiv Adj. Grup, care de� ine o crean� �  în procent de 77,44497% din 
totalul crean� elor înscrise la masa credal� , a depus punct de vedere sris cu adresa nr. 3386/12.03.2015, prin
care precizeaz� : este de acord cu regulamentele de vânzare propuse.______________________________________
____________________________________________Hot� râri:____________________________________________
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL convocat�  � i prezidat�  de lichidatorul 
judiciar la data de 12.03.2015, ora 1400, cu un procent de77,44497% din totalul crean� elor înscrise la masa 
credal� , respectiv cu un procent de 100% din totalul creditorilor prezen� i sau carea u transmis punct de 
vedere în scris, hot� r� � te:
1. aprob�  rapoartele de evaluare pentru bunurile mobile � i imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, 
respectiv: raport de evaluare nr. 18/20.02.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, raport de evaluare nr. 19/20.02.2015 privind bunul imobil 
„Imobilul din Calea Timi� oarei nr. 87 Drobeta-Turnu-Severin cartier Schela Cladovei jude� ul 
Mehedin� i, intabulat în CF nr 4419/N cu nr. cadastral 309, proprietatea SC Interfood Prod Impex 
SRL, compus din suprafa� a de teren de 1882,70 mp � i construc� iile Cl-Hal�  Lucru, Sediu Firm�  � i 
C2-� oproncu suprafa� a construit�  total�  de 924,37 mp“ � i raport de evaluare nr. 20/20.02.2015 
privind bunul imobil „Teren din Calea Timi� oarei nr .81 Drobeta TurnuSeverin cartier Schela 
Cladovei jude� ul Mehedin� i, cu suprafa� a de 646 mp, intabulat în CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu 
nr. cadastral 2012“;
2. aprob�  regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile � i imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, precum � i a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv 
licita� ie public�  cu strigare._______________________________________________________________________

Num� r de exemplare:
Prezentul proces - verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, din care 1 exemplar pentru creditorul care 
transmis punct de vedere în scris, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar � i 1 exemplar pentru a fi depus la 
dosarul cauzei.



Semn� turi:
Lichidator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume � i prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)_____________
Pentru creditori:

Bogdan Niculescu
(nume � i prenume)

Director Executiv Adj. Grup BRD Groupe Societe Generale 
Sucursala Drobeta-Turnu-Severin

(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 CREDITOIULOR DEBITORULUI 
SC INTERFOOD PROD IMEX SRL 

desf� � urat�  ast� zi, 12.03.2015, 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
reprezentantului

creditorului
Semn� tura

1.
BRD Groupe Societe Generale 

Sucursala Drobeta-Turnu- 
Severin

Bogdan Niculescu
Director 

Executiv Adj. 
Grup

punct de vedere 
scris


