
PROCES -  VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR  

Nr. 32/17.08.2015

Debitor: SC IZOLAŢIA SRL

Sediul: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str.

Padeş, nr. 4B, jud. Mehedinţi

CUI/CNP:

6 9 5 6

Date privind dosarul:

Num ăr dosar: 12541/101/2013 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ 

şi Fiscal

Judecător sindic: Orfescu Aristică

încheiat astăzi, Orele

1 7 0 8 2 0 1 5 1 2 0 0

Adunarea creditorilor a fost convocata de lichidatorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. 

(1) art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei la sediul Yna Consulting 

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

jud. Mehedinţi, convocarea fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

13311/29.07.2015.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC IZOLAŢIA SRL:

1. Aprobarea rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL, întocmite de evaluator Fairvalue Consulting, prin evaluatorul 
autorizat EPI, Cebuc Marian, respectiv:
- raport de evaluare nr. 66092/3/23.04.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/5/23.04.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/6/23.04.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/7/23.04.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/1/23.04.2015 privind bunul imobil „Proprietate imobiliară situată 

în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 48, jud. Mehedinţi, nr. Carte Funciară 50078“ existent 
în proprietatea debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/2/23.04.2015 privind bunul imobil „Proprietate imobiliară -  bloc 

locuinţe -  construcţie nefinalizată situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 203, jud. 
Mehedinţi, înscris în Cartea Funciară nr. 50072-Cl-U2“ existent în proprietatea debitoarei SC 

Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/3/23.04.2015 privind bunul imobil „Apartament cu 1 cameră şi 
dependinţe situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, Schela Cladovei, Calea Timişoarei, nr. 161, bl.
6, sc. 1, et. 3, ap. 54, jud. Mehedinţi, intabulat în Extras de Carte Funciară nr. 9574/06.04.2012 “ 

existent în proprietatea debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/8/23.04.2015 privind bunul imobil „Construcţia - Hala Fabrica 

Ceramica, situată în Com. Şişesti, jud. Mehedinţi44 existent în proprietatea debitoarei SC Izolaţia 

SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/9/23.04.2015 privind bunul imobil „ Teren intravilan: situat în  ̂

Comuna Podgoria/Sat Plesesti, respectiv: ICC - Teren intravilan în suprafaţă de 1728 mp (acte)//
1558 mp (masu/jktă) -ynr. cadastral 20483; CF 20483“ existent în proprietatea debitoarei SQ

1



Izolaţia SRL.
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în 

patrimoniul debitoarei SC Izolaţia SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv 

licitaţie publică cu strigare.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:

Participare:

La şedinţa Adunării Creditorilor SC Izolaţia SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul 

judiciar în data de 17.08.2015, orele 1200 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:
1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de 

avocat, prin împuternicire avocaţială, prin punct de vedere din data de 17.08.2015, care deţine o 

creanţă în procent de 89,55152% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. D.G.R.F.P. Craiova - 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 cuantum de 1,11252% 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 sau au trimis 

puncte de vedere în scris creditori ale căror creanţe însumate reprezintă peste 30% din valoarea totală a 

creanţelor împotriva averii debitorului. Sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere în scris 

creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 90,66404% din valoarea totală a creanţelor împotriva 

averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat al creanţelor 

depus la dosarul cauzei şi afişat la data de 30.04.2015 şi care a fost publicat în Buletinul Procedurilor 

de Insolvenţă nr. 7863/30.04.2015, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe

ordinea de zi.________________________________________________________________________________

Discutarea ordinii de zi:

Lichidatorul judiciar prezintă reprezentanţilor creditorilor prezenţi ordinea de zi, după care se trece la 

discuţii:

Cu privire la primul punct al ordinii de zi, respectiv,

1. Aprobarea rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL, întocmite de evaluator Fairvalue Consulting, prin evaluatorul 
autorizat EPI, Cebuc Marian, respectiv:
- raport de evaluare nr. 66092/3/23.04.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/5/23.04.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/6/23.04.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/7/23.04.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/1/23.04.2015 privind bunul imobil „Proprietate imobiliară situată 

în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 48, jud. Mehedinţi, nr. Carte Funciară 50078“ existent 
în proprietatea debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/2/23.04.2015 privind bunul imobil „Proprietate imobiliară -  bloc 

locuinţe -  construcţie nefinalizată situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 203, jud. 
Mehedinţi, înscris în Cartea Funciară nr. 50072-Cl-U2“ existent în proprietatea debitoarei SC 

Izolaţia SRL;



- raport de evaluare nr. 66092/3/23.04.2015 privind bunul imobil „Apartament cu 1 cameră şi 
dependinţe situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, Schela Cladovei, Calea Timişoarei, nr. 161, bl. 
6, sc. 1, et. 3, ap. 54, jud. Mehedinţi, intabulat în Extras de Carte Funciară nr. 9574/06.04.2012 “ 

existent în proprietatea debitoarei SC Izolaţia SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/8/23.04.2015 privind bunul imobil „Construcţia - Hala Fabrica 

Ceramica, situată în Com. Şişesti, jud. Mehedinţi“ existent în proprietatea debitoarei SC Izolaţia 

SRL;
- raport de evaluare nr. 66092/9/23.04.2015 privind bunul imobil „ Teren intravilan: situat în 

Comuna Podgoria, Sat Plesesti, respectiv: ICC - Teren intravilan în suprafaţă de 1728 mp (acte)

-  1558 mp (masurată) -  nr. cadastral 20483; CF 20483“ existent în proprietatea debitoarei SC 

Izolaţia SRL;

Lichidatorul judiciar prezintă creditorilor prezenţi ordinea de zi, după care se trece la discuţii:

Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de 

avocat, prin împuternicire avocaţială, prin punct de vedere din data de 17.08.2015, care deţine o 

creanţă în procent de 89,55152% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul 

punct de vedere: Aprobă rapoartele de evaluare pentru bunurile imobile ipotecate in favoarea BRD, 

precum şi pentru celelalte bunuri mobile şi imobile existente în proprietatea debitoarei SC Izolaţia 

SRL;

2. D.G.R.F.P. Craiova - 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 cuantum de 1,11252% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, prezintă următorul punct de vedere: achiesează la punctul de vedere al creditorului garantat 

BRD Groupe Societe Generale SA.

Cu privire punctul doi al ordinii de zi, respectiv, aprobarea regulamentelor de vânzare pentru 

bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izolaţia SRL, precum şi a 

metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare;
Se dă cuvântul reprezentantului creditorului prezent pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de 

avocat, prin împuternicire avocaţială, prin punct de vedere din data de 17.08.2015, care deţine o 

creanţă în procent de 89,55152% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul 

punct de vedere: aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile mibile şi imobile existente în 

proprietatea debitoarei SC Izolaţia SRL, cu următoarele completări/modificări:

- prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi cel înscris în 

raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen de 30 de zile, următoarele licitaţii la un termen de 15 

zile;

- a doua serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 10% faţă 

de preţul înscris în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare;

- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 15% faţă 

de preţul înscris în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare;

- a patra serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 25% faţă 

de preţul înscris în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare;

- Orice ofertă sub 75% din preţul de evaluare, va fi prezentată pentru aprobare Adunării Creditorilor.

2. D.G.R.F.P. Craiova - 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^ereanţă în cuantum de 1,11252% din totalul creanţelor înscrise la maşar 

credală, prezintă urjffatorul/punct de vedere: achiesează la punctul de vedere al creditorului garantat



Hotărâri:

Adunarea Creditorilor debitorului SC Izolaţia SRL convocată de lichidatorul judiciar la data de 

17.08.2015, ora 1200, cu un procent de 90,66404% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi, hotărăşte:
1. Aprobă rapoartele de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL, întocmite de evaluator Fairvalue Consulting, prin evaluatorul 
autorizat EPI, Cebuc Marian;
2. Aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Izolaţia SRL, cu următoarele completări/modificări:
- prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi cel înscris în 

raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen de 30 de zile, următoarele licitaţii la un termen 

de 15 zile;
- a doua serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 

10% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare;
- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 

15% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare;
- a patra serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi redus cu 

25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile fiecare.
- Orice ofertă sub 75% din preţul de evaluare, va fi prezentată pentru aprobare Adunării 
Creditorilor.________________________________________________________________________________

Număr de exemplare:

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

creditor prezent, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentniţ^3* «l&LS la dosarul 

cauzei.
jm i

Semnături:
Lichidator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOT GOGU
(num e şi prenum ele reprezentantului 

A dm in istra to ru lu i/lich idato ru lu i)

Pentru creditori:

BRD Groupe Societe Generale SA
(num e şi prenum e)

avocat Lăsculescu Cătălin Marian
(în calitate de)

Popescu Aurel
(num e şi prenum e)

delegat D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Mehedinţi
________________________________(în calitate de)_________________________________



Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA  

CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC IZOLAŢIA SRL 

desfăşurată astăzi, 17.08.2015, ora 12:00 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 

reprezentantul 

ui creditorului

1.
BRD Groupe Societe 

Generale SA

Lăsculescu Cătălin 

Marian
avocat

/ ?  t&mscufi
x  /yCwĂLIN /  ^ (

2.
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
Popescu Aurel delegat


