
PROCES - VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR 
Nr. 89/22.04.2015

Debitor: SC P & P INVEST COMPANY SRL 
Sediul: comuna Hinova, sat Bistri� a, nr. 1, jude� ul 
Mehedin� i 
CUI/CNP:

4 0 3 7 7 8 6

Date privind dosarul:

Număr dosar: 10401/101/2010 
Tribunalul: Mehedin� i
Secţia: a II-a Civil� , de Contencios Administrativ � i 
Fiscal
Judecător sindic: Clara Daniela B� lut�

încheiat astăzi, Orele

2 2 0 4 2 0 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. 5999/31.03.2015.____________

________________________________________ORDINEA DE ZI________________________________________
Ordinea de zi a Adun� rii creditorilor debitorului SC P & P INVEST COMPANY SRL :
- aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de reducere a pre� ului de pornire a licita� iei cu 50% 
fa� �  de pre� ul de evaluare, pentru imobilul situat în comuna Hinova, sat Bistri� a, nr. 1, jude� ul 
Mehedin� i, compus din: teren intravilan în suprafa� �  de 8.477 mp � i construc� iile CI - locuin� �  cu 
parter � i etaj, C2 - magazii � i C3 - 2 magazii + 2 grajduri._________________________________________

__________________DESF� � URAREA � EDIN� EI ADUN� RII CREDITORILOR:__________________
Participare:

La � edin� a Adun� rii creditorilor SC P & P Invest Company SRL convocat�  � i prezidat�  de c� tre 
lichidatorul judiciar în data de 22.04.2015, orele 1400 s-au prezentat urm� torii creditori:
1. Banca Comercial�  în� esa Sanpaolo Romania SA Bucure� ti, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin,
reprezentat�  prin dl. Budirinc� -Floricic�  Alexandru, în calitate de director, prin punctul de vedere scris, 
transmis cu adresa nr. 118319/22.04.2015 care de� ine o crean� �  în procent de 65,79322% 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, motiv 
pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea men� ionat�  în convocator.

Discutarea ordinii de zi:
Cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea propunerii lichidatorului 
judiciar de reducere a pre� ului de pornire a licita� iei cu 50% fa� �  de pre� ul de evaluare, pentru 
imobilul situat în comuna Hinova, sat Bistri� a, nr. 1, jude� ul Mehedin� i, compus din: teren intravilan 
în suprafa� �  de 8.477 mp � i construc� iile CI - locuin� �  cu parter � i etaj, C2 - magazii � i C3 - 2 
magazii + 2 grajduri;
A trimis punct de vedere în scris urm� torul creditor:
1. Banca Comercial�  în� esa Sanpaolo Romania SA Bucure� ti, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin,
reprezentat�  prin dl. Budirinc� -Floricic�  Alexandru, în calitate de director, care de� ine o crean� �  în procent 
de 65,79322% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 
118319/22.04.2015, prin c ê precizeaz� : Banca voteaz�  împotriva propunerii lichidatorului judiciar � i 
propune organizaregf unui t/ou set de 6 licitatii publice ce se vor organiza la interval de 2 s� pt� mâni, având

. . .  ,  .



ca pre�  de pornire 60% din valoarea de evaluare stabilit�  în procedura falimentului.
Orice ofert�  inferioar�  pre� ului de pornire va fi supus�  aprob� rii Adun� rii generale a creditor. In cazul în 
care nu se va reu� i vânzarea bunurilor imobile în cadrul noului set de licita� ii, se va reconvoca Adunarea 
general�  a creditorilor pentru stabilirea unei modalit� � i de continuare a demersurilor de valorificare. 
Anun�urile de licita� ie se vor publica pe site-ul vvww.fairsolve.com, www.olx.ro, pe site-ul lichidatorului 
judiciar, la sediul acestuia, precum � i în mass-media local�  � i na� ional� , respectiv cel pu� in un ziar local � i 
un ziar de circula� ie na� ional� , precum � i prin orice alte canale media sau orice alte modalit� � i pe care 
lichidatorul judiciar le considera necesare în vederea maximiz� rii � anselor de valorificare.

Hot� râri:
Adunarea Creditorilor convocat�  pentru data de 22.04.2015, ora 14:00, cu un procent de 65,79322% din 
totalul crean� elor înscrise la masa credal� , respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul crean� elor 
prezente, a hot� rât urm� toarele:
- voteaz�  împotriva propunerii lichidatorului judiciar � i propune organizarea unui nou set de 6 
licita� ii publice ce se vor organiza la interval de 2 s� pt� mâni, având ca pre�  de pornire 60% din 
valoarea de evaluare stabilit�  în procedura falimentului.
Orice ofert�  inferioar�  pre� ului de pornire va fi supus�  aprob� rii Adun� rii generale a creditor. în 
cazul în care nu se va reu� i vânzarea bunurilor imobile în cadrul noului set de licita� ii, se va 
reconvoca Adunarea general�  a creditorilor pentru stabilirea unei modalit� � i de continuare a 
demersurilor de valorificare. Anun� urile de licita� ie se vor publica pe site-ul www.fairsolve.com, 
www.olx.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, la sediul acestuia, precum � i în mass-media local�  � i 
na� ional� , respectiv cel pu� in un ziar local � i un ziar de circula� ie na� ional� , precum � i prin orice alte 
canale media sau orice alte modalit� � i pe care lichidatorul judiciar le considera necesare în vederea
maximiz� rii � anselor de valorificare.______________________________________________________________

Num� r de exemplare:
Prezentul proces - verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care câte 1 exemplar pentm fiecare creditor 
prezent sau care a transmis punct de vedere scris, 1 exemplar pentru lichidatorul judutiar � i I ^xemplar 
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:

Budirinc� -Floricic�  Alexandru delegat Banca Comercial�  în� esa Sanpaolo
(nume � i prenume) Romania SA Bucure� ti, Sucursala Drobeta Tr. Severin

(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 P & P INVEST COMPANY SRL 

desf��urat� ast� zi, 22.04.2015, la sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Iul iu 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.

Banca Comercial�  în� esa 
Sanpaolo Romania SA Arad, 

Sucursala Drobeta Turnu Severin
Budirinc� -Floricic�

Alexandru delegat Punct de vedere 
scris


