
PROCES -  VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR  

Nr. 26/26.08.2015

Debitor: SC TOTAL TNSTAL SRL

Sediul: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, B-dul

Tudor Vladimirescu, nr. 74, etaj parter, jud.

Mehedinţi

CUI/CNP:

Date privind dosarul:

Num ăr dosar: 8938/101/2013 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ 

şi Fiscal

Judecător sindic: Orfescu Aristică
1 3  1 0  4 4 8 8

A

încheiat astăzi, Orele

2 6 0 8 2 0 1 5 1 4 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-Tumu-Severin, 

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

13874/13.08.2015.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC TOTAL TNSTAL SRL:

1. Stabilirea unei noi strategii de vânzare a bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei 
SC Total Instal SRL, având în vedere că au fost epuizate toate căile de valorificare stabilite prin
regulamentul de vânzare._________________________________ __________________________________

_______________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:_______________

Participare:

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

judiciar în data de 26.08.2015, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Cătălin Lăsculescu, în calitate de avocat, prin 

punct de vedere din data de 26.08.2015, care deţine o creanţă chirografară în procent de 56,63505% 

din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată 

prin dnul. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 

49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 6,86746% 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.

Creditorii participanţi la şedinţă însumează 63,50251% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat al creanţelor depus la dosarul 

cauzei şi afişat la data de 05.02.2015 şi care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.

2416/06.02.2015, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.________ /

/, Discutarea ordinii de zi: / /



Cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, stabilirea unei noi strategii de vânzare a 

bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Total Instal SRL, având în vedere că au 

fost epuizate toate căile de valorificare stabilite prin regulamentul de vânzare;

S-a prezentat reprezentantul următorului creditor:

1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin Cătălin Lăsculescu, în calitate de avocat, care 

deţine o creanţă chirografară în procent de 56,63505% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere:

Creditoarea BRD este de acord cu continuarea procedurii de vânzare la licitaţie publică a bunurilor 

mobile din patrimoniul debitoarei SC Total Instal SRL, precum si cu prevederile regulamentului de 

vânzare actual, cu excepţia prevederilor art. 4 al “Regulamentului de organizare a licitaţiei privind 

vânzarea bunurilor mobile din averea debitoarei SC Total Instal SRL, societate in faliment, in 

bankruptcy, en faillite”, privind diminuarea preţului de pornire al licitaţiilor si de adjudecare a 

bunurilor falitei. BRD propune organizarea a trei serii de licitaţii, astfel:

- prima serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi 

redus cu 60% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare;

- a doua serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi 

redus cu 70% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare;

- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi 

redus cu 75% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare;

2. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată 

prin dnul. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 

49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 6,86746% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, prezintă următorul punct de vedere: este de acord cu reducerea cu încă 25% faţă de ultimul 

preţ.

Hotărâri:

Adunarea Creditorilor debitoarei SC Total Instal SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la 

data de 26.08.2015 ora 1400 , cu un procent de 56,63505% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, respectiv cu un procent de 89,18553% din totalul creditorilor prezenţi, hotărăşte, continuarea 

procedurii de vânzare la licitaţie publică a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei SC Total Instal 

SRL, precum si cu prevederile regulamentului de vânzare actual, cu excepţia prevederilor art. 4 al 

“Regulamentului de organizare a licitaţiei privind vânzarea bunurilor mobile din averea debitoarei SC 

Total Instal SRL, societate in faliment, in bankruptcy, en faillite”, privind diminuarea preţului de 

pornire al licitaţiilor si de adjudecare a bunurilor falitei. BRD propune organizarea a trei serii de 

licitaţii, astfel:

- prima serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi 

redus cu 60% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare;

- a doua serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi 

redus cu 70% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare;

- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii săptămânale la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi 

redus cu 75% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare. jj



Număr de exemplare:

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

creditor prezent, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 

cauzei.
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Pentru creditori:
Cătălin Lăsculescu
(nume şi prenume)

Popescu Aurel
(nume şi prenume)

avocat BRD Groupe Societe Generale
(în calitate de)

delegat Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
(în calitate de) (sem năturjw^Jam pilg

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA  

CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC TOTAL INSTAL SRL 

desfăşurată astăzi, 26.08.2015, 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

reprezentantului

creditorului

BRD Groupe Societe Generale Cătălin Lăsculescu avocat

2 .

D.G.R.F.P. C ra io v a- 

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi

Popescu Aurel delegat


