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PROCES – VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 
Nr. 50/14.05.2015 

  
Debitor: SC TRINK-EU-COR SRL 

Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail 

Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, 

judeţul Mehedinţi 
CUI/CNP:   
8 6 5 7 0 3 1      

 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 8716/101/2011 

Tribunalul: Mehedinţi 

Secţia: a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal 

Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea 
  

Încheiat astăzi,                           Orele 
1 4 0 5 2 0 1 5 

 

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul 

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului 
menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi următoarele din Legea privind 

procedura insolvenţei, convocarea fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

8030/05.05.2015. 

1 4 0 0 

ORDINEA DE ZI 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC TRINK-EU-COR SRL: 
1. Exprimarea unui punct de vedere cu privire la solicitarea SC 3 C şi Ramo SRL, adjudecatar al 
imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, compus 
din: C4 – construcţie metalică P+E – suprafaţă construită la sol 247,51 mp, adăugiri la construcţia C4 
cu folosinţa de ateliere şi magazii – suprafaţă 223,93 mp, teren curţi construcţii – suprafaţă 1.626,00 
mp, teren curţi construcţii în indiviziune – suprafaţa 424 mp, la licitaţia din data de 30.03.2015, 
privind prelungirea termenului de plată a diferenţei de preţ în sumă de 247.500,00 lei, până la data de 
25.05.2015. 

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR: 
Participare: 

La şedinţa Adunării Creditorilor SC Trink-Eu-Cor SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul 

judiciar în data de 14.05.2015, orele 14
00

 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 

calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o 

creanţă în procent de 33,74366% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 

2. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Alexandru Georgescu, în calitate de director 

regional şi prin dna. Adelina Lascu, în calitate de manager relaţii clienţi, prin punct de vedere scris cu 

adresa nr. 6929/14.05.2015, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin, în calitate de avocat, prin 

împuternicire avocaţială, care deţine o creanţă în procent de 38,04600% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală. 

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Bank Leumi România SA reprezentată prin dna. Gabriela Trosca, în calitate de director Adj. Direcţia 

Administrare Clienţi în Insolvenţă şi prin dl. Cosmin Balos, în calitate de director Divizia  Administrare 

Specială şi Recuperare Credite „Problemă“, punct de vedere scris cu adresa nr. 30553/314/E/06.05.2015, 

care deţine o creanţă în procent de 19,19236% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 

2. Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin 

dna. Mateescu Marinela, în calitate de director, punct de vedere scris cu adresa nr. 1600914/14.05.2015, 

care deţine o creanţă în procent de 1,40839% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 

Cvorum: 
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 

alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror creanţe 

însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului. Sunt 
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prezenţi creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 92,39041% din valoarea totală a creanţelor 

împotriva averii debitorului, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în 

ordinea menţionată în convocator. 

Discutarea ordinii de zi: 
Cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, exprimarea unui punct de vedere cu 
privire la solicitarea SC 3 C şi Ramo SRL, adjudecatar al imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, 
str. Calea Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, compus din: C4 – construcţie metalică P+E – suprafaţă 
construită la sol 247,51 mp, adăugiri la construcţia C4 cu folosinţa de ateliere şi magazii – suprafaţă 
223,93 mp, teren curţi construcţii – suprafaţă 1.626,00 mp, teren curţi construcţii în indiviziune – 
suprafaţa 424 mp, la licitaţia din data de 30.03.2015, privind prelungirea termenului de plată a 
diferenţei de preţ în sumă de 247.500,00 lei, până la data de 25.05.2015; 
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere: 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 

calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o 

creanţă în procent de 33,74366% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de 

vedere: nu este de acord cu prelungirea termenului de plată a diferenţei de preţ în sumă de 247.500,00 lei, 

până la data de 25.05.2015; 

2. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Alexandru Georgescu, în calitate de director 

regional şi prin dna. Adelina Lascu, în calitate de manager relaţii clienţi, prin punct de vedere scris cu 

adresa nr. 6929/14.05.2015, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin, în calitate de avocat, prin 

împuternicire avocaţială, care deţine o creanţă în procent de 38,04600% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală, prezintă următorul punct de vedere: este de acord cu prelungirea termenului de plată a 

diferenţei de preţ în sumă de 247.500,00 lei, până la data de 25.05.2015. 

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Bank Leumi România SA reprezentată prin dna. Gabriela Trosca, în calitate de director Adj. Direcţia 

Administrare Clienţi în Insolvenţă şi prin dl. Cosmin Balos, în calitate de director Divizia  Administrare 

Specială şi Recuperare Credite „Problemă“, care deţine o creanţă în procent de 19,19236% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 30553/314/E/06.05.2015, 

prin care precizează: achiesează la punctul de vedere al creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale 

SA, în favoarea căruia este ipotecat bunul imobil. 

2. Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin 

dna. Mateescu Marinela, în calitate de director, care deţine o creanţă în procent de 1,40839% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 1600914/14.05.2015, prin 

care precizează: aprobă prelungirea termenului de plată până la data de 25.05.2015. 
Se constată că Adunarea Creditorilor convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la data de 
14.05.2015, ora 1400, este de acord cu prelungirea termenului de plată a diferenţei de preţ în sumă de 
247.500,00 lei, până la data de 25.05.2015, cu un procent de cu un procent de 58,64675% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 63,47710% din totalul creditorilor 
prezenţi sau care au transmis un punct de vedere scris. 

Hotărâri: 
Adunarea Creditorilor convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar pentru data de 14.05.2015, ora 
1400, cu un procent de 58,64675% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent 
de 63,47710% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis un punct de vedere scris, 
hotărăşte: este de acord cu prelungirea termenului de plată a diferenţei de preţ în sumă de 247.500,00 
lei, până la data de 25.05.2015. 

Număr de exemplare: 
Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru fiecare 

creditor prezent, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 
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Semnături: 
Lichidator judiciar:  
YNA CONSULTING SPRL 
prin MOTOI NICULINA                                                                                                   ________________ 
(nume şi prenumele reprezentantului                 (semnătură şi ştampilă) 
Lichidatorului/lichidatorului) 

 
Pentru creditori: 
 

Popescu Aurel                                 delegat Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

 (nume şi prenume)                                                  Publice Mehedinţi                                      _______________ 
                        (în calitate de)                                                                           (semnătură şi ştampilă) 

 

Lăsculescu Cătălin                        avocat BRD Groupe Societe Generale SA                 _______________ 

(nume şi prenume)                       (în calitate de)                                    (semnătură şi ştampilă) 
 

 

Mateescu Marinela             director Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin          punct de vedere scris 
(nume şi prenume)                                      (în calitate de)                                                                                 (semnătură şi ştampilă) 

 

 

                                                      director Adj. Direcţia Administrare Clienţi în Insolvenţă 

Gabriela Trosca…                     Bank Leumi România SA 

                                    director Divizia  Administrare Specială şi Recuperare Credite „Problemă“ 

Cosmin Balos                                      Bank Leumi România SA                                      punct de vedere scris 
(nume şi prenume)                                   (în calitate de)                                                                                (semnătură şi ştampilă) 

 

 
Anexa – DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 
ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI  

SC TRINK-EU-COR SRL  
desfăşurată astăzi, 14.05.2015, ora 1400 la sediul YNA CONSULTING SPRL,  

situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului 

Numele şi 

prenumele 

reprezentantului 

creditorilor 

Calitatea 

reprezentantu

lui 

creditorului 

Semnătura 

1. 
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi 
Popescu Aurel delegat 

 

 

2. BRD Groupe Societe Generale SA Lăsculescu Cătălin avocat  

3. 
Primăria Muncipiului Drobeta-

Turnu-Severin 
Mateescu Marinela director punct de vedere scris 

4. Bank Leumi România SA 

Gabriela Trosca 

 

 

 

Cosmin Balos 

director Adj. 

Direcţia 

Administrare 

Clienţi în 

Insolvenţă 

director 

Divizia 

Administrare 

Specială şi 

Recuperare 

punct de vedere scris 
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Credite 

„Problemă“ 

                        


