
PROCES - VERBAL AL ADUNARIT CREDITORILOR 
Nr. 38/07.04.2015

Debitor: SC DIROMAR PROD SRL 
Sediul: comuna Butoie� ti, jud. Mehedin� i 
CUI/CNP:

1 4  5 7 6 4 8 9

Date privind dosarul:
Num� r dosar: 71 16/101/2012 
Tribunalul: Mehedin� i
Sec� ia: a Il-a Civil� , de Contencios Administrativ � i 
Fiscal
Judec� tor sindic: Dinu Nadia Silvia

încheiat ast� zi, Orele
0 7 0 4 2 0 1 1 4  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. 
5799/27.03.2015.

ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi a Adun� rii creditorilor debitorului SC Diromar Prod SRL:
i. Stabilirea unei noi strategii de vânzare a bunurilor mobile � i imobile r� mase nevalorificate în 
patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, având în vedere faptul c�  au fost epuizate toate c� ile 
de valorificare stabilite în regulamentele de vânzare._______________________________________________

DESF� � URAREA � EDIN� EI ADUN ARII CREDITORILOR:
Participare:

La � edin� a Adun� rii creditorilor SC Diromar Prod SRL convocat�  � i prezidat�  de c� tre lichidatorul 
judiciar în data de 07.04.2015, orele 1400 s-a prezentat reprezentantul urm� torului creditor:
1. D.G.R.F.P. Craiova - 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 68,39190% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� ;
A trimis punct de vedere în scris urm� torul creditor:
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentat�  prin dl. Bogdan Niculescu, în calitate de Director executiv 
adjunct, care de� ine o crean� �  în procent de 27,14181% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , punct 
de vedere scris cu adresa nr. 4766/07.04.2015.

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�  peste 30% din valoarea total�  a crean� elor împotriva averii debitorului.
Sunt prezen� i creditorii ale c� ror crean� e însumate reprezint�  95,53371% din valoarea total�  a crean� elor 
împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat rectificat I 
al crean� elor care a fost depus la dosarul cauzei � i afi� at la data de 24.11.2014 � i a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolven� �  nr. 20938/25.11.2014, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate 
pe ordinea de zi._______________________________________________________________________________________

Discutarea ordinii de zi:
Lichidatorul judiciar prezint�  reprezentan� ilor creditorilor prezen� i ordinea de zi, dup�  care se trece la 
discu� ii:
Cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi, respectiv, stabilirea unei noi strategii de vânzare a 
bunurilor mobile � i imobile r� mase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, 
având în vedere faptul c�  au fost epuizate toate c� ile de valorificare stabilite în regulamentele de 
vânzare;
Se d�  cuvântul .reprezentantului creditorului prezent pentru a-� i exprima punctul de vedere:_______



I . D.G.R.F.P. Craiova - 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 68,39190% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , 
prezint�  urm� torul punct de vedere: Având în vedere c�  pre� ul pentru bunurile imobile au fost deja reduse 
cu 25% fa� �  de pre� ul de evaluare, prin regulamentul de vânzare înc�  din luna iulie 2014, iar pân�  în prezent 
nu au fost oferte de cump� rare la aceste pre� uri, aprob� m ca pentru bunurile imobile situate în localitatea 
Buice� ti, com. Butoie� ti, valorificarea s�  se fac�  în bloc, iar pre� ul s�  fie redus cu 50% fa� �  de pre� ul de 
evaluare, respectiv la suma de 57.300 euro, la cursul BNR la momentul încas� rii pre� ului. Bunurile imobile 
se vor valorifica prin metoda licita� ie publice, prin organizarea unei serii de patru licita� ii s� pt� mânale. Dac�  
bunurile nu vor fi valorificate se va convoca o nou�  adunare a creditorilor pentru stabilirea unei noi strategii 
de vânzare.
In ceea ce prive� te bunurile mobile din patrimoniul debitoarei, r� mase nevalorificate, mai pu� in b� uturile 
alcoolice, suntem de acord ca aceste bunuri mobile s�  fie valorificate prin licita� ie public� , pornind de la 
pre� uri reduse cu 60% fa� �  de pre� urile de evaluare.
A trimis punct de vedere în scris urm� torul creditor:
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentat�  prin dl. Bogdan Niculescu, în calitate de Director executiv 
adjunct, care de� ine o crean� �  în procent de 27,14181% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , a 
depus punct de vedere scris cu adresa nr. 4766/07.04.2015, prin care precizeaz� : Creditoarea BRD - Groupe 
Societe Generale S.A. solicita prorogarea vot� rii unei noi strategii de vanzare a bunurilor mobile si imobile 
ramase nevalorificate in patrimoniul debitoarei SC DIROMAR PROD SRL.
Solicitam aceasta deoarece avem nevoie de timp pentru a solicita o opinie profesionala asupra valorilor de 
pia� a, avand in vedere ca rapoartele de evaluare stabilite in procedura de faliment sunt din Ianuarie 2014,
mai vechi de un an.____________________________________________________________________________________

____________________________________________ Hot� râri:____________________________________________
Adunarea Creditorilor convocat�  pentru data de 07.04.2015, ora 1400, cu un procent de 68,39190% 
din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , respectiv un procent de 71,58929% din totalul 
creditorilor prezen� i sau care au transmis un punct de vedere în scris, hot� r� � te:
- aprob�  ca pentru bunurile imobile situate în localitatea Buice� ti, com. Butoie� ti, valorificarea s�  se 
fac�  în bloc, iar pre� ul s�  fie redus cu 50% fa� �  de pre� ul de evaluare, respectiv Ia suma de 57.300 
euro, la cursul BNR la momentul încas� rii pre� ului. Bunurile imobile se vor valorifica prin metoda 
licita� iei publice, prin organizarea unei serii de patru licita� ii s� pt� mânale. Dac�  bunurile nu vor fi 
valorificate se va convoca o nou�  adunare a creditorilor pentru stabilirea unei noi strategii de 
vânzare.
- în ceea ce prive� te bunurile mobile din patrimoniul debitoarei, r� mase nevalorificate, mai pu� in 
b� uturile alcoolice, aprob�  ca aceste bunuri mobile s�  fie valorificate prin licita� ie public� , pornind de 
la pre� uri reduse cu 60% fa� �  de pre� urile de evaluare._____________________________________________

Num� r de exemplare:
Prezentul proces - verbal a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru fiecare 
creditor prezent sau care a transmis punct de vedere în scris, 1 exemplar pentru lichidatorul^diciar � i I
exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.______________________

Semn� turi:
Lichidator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume � i prenumele reprezentantului 
A dm in istratoru lu i/lich idatoru lu i)

Pentru creditori:
delegat Administra� ia Jude� ean�  a 

Popescu Aurel Finan� elor Publice Mehedin� i
(num e � i prenume) (în calitate de)



(nume � i prenume) (în calitate de) (sem n � tur �  � i � tam pil � )

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

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 
SC DIROMAR PROD SRL 

desf��urat� ast� zi, 07.04.2015, ora 1400 Ia sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. I, ap. 2, municipiul Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedin� i,

Nr. Denumirea/numele � i
crt.

2. BRD Groupe Societe Generale Bogdan Niculescu

Administra� ia Jude� ean�  a

Numele � i prenumele 

Popescu Aurel

Societe Generale scris


