
PROCES -  VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR  

Nr. 108/10.09.2015

Debitor: SC GRIVAS SRL
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2,

jud. Mehedinţi

CUI/CNP:
1 4  4 1 3 6 4

Date privind dosarul:
Număr dosar: 8448/101/2007 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a 11-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal

Judecător sindic: Aristică Orfescu

încheiat astăzi, Orele

1 0 0 9 2 0 1 5 1 4 3 0

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. 

14319/26.08.2015.

ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Grivas SRL:
1. aprobarea reducerii preţului de pornire a licitaţiei cu 50% faţă de preţul de evaluare pentru bunul 
imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas 

SRL (societate aflată în faliment conform sentinţei comerciale nr. 309/04.06.2009) compus din: hală 

producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 
2943/8/0/1/A, depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (353,85 mp), cu 

nr. cadastral 2943/4/0/1/A, atelier mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943, cabină poartă (10,40 

mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (828,92), cu nr. cadastral 2943/8/0/1, hală producţie (412,92 

mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1, centrală termică (20,64 mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1, reţele, 
platforme, împrejmuiri, teren curţi construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943 (necesitatea 

reducerii preţurilor este impusă de faptul că au fost organizate un număr de 12 licitaţii la preţul 
redus cu 40% faţă de preţul de evaluare şi nu s-a prezentat niciun ofertant)._________________________

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNARII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării creditorilor SC Grivas SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în 

data de 10.09.2015, orele 1430 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor:

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

Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, 

care deţine o creanţă în cuantum de 46,90469% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dl. Mihai Florea, în calitate de supervizor şi prin dl. 

Abrudean Iosif loan, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 399/10.09.2015, 

transmis la adresa de mail, care deţine o creanţă în procent de 49,78453% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală;

2. U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin 

dna. Mateescu Marinela, în calitate de director, punct de vedere scris cu adresa nr. 16099/10.09.2015, 

transmis prin fax, care deţine o creanţă în procent de 0,31797% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală

3. SC Suport Colect SRL, reprezentată prin SCA Mitei & Asociaţii -  Societate de avocaţi, punct de vedere 

scris cu adresa nr. 517/10.09.20/15, transmis la nr. de fax, din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 

Precizăm faptul cqfi puctul de/^edere transims de SC Suport Colect SRL, reprezentată prin SCA Mitei &

1



Asociaţii -  Societate de avocaţi nu este luat în considerare, întrucât, în urma discuţiilor purtate cu creditorul 

Banca Comercială Română SA, s-a constatat că dosarul privind debitorul Grivas SRL a fost preluat de la 

Suport Colect SRL de către Banca Comercială Română SA.

_____________________________________________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, motiv pentru

care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator.__________

Discutarea ordinii de zi:

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

discuţii:

Cu privire la unicul punct al ordinii de zi, respectiv, aprobarea reducerii preţului de pornire a 

licitaţiei cu 50% faţă de preţul de evaluare pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL (societate aflată în faliment conform 

sentinţei comerciale nr. 309/04.06.2009) compus din: hală producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 
2943, hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A, depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. 
cadastral 2943, hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A, atelier mecanic (258,58 mp) 
cu nr. cadastral 2943, cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (828,92), cu nr. 
cadastral 2943/8/0/1, hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1, centrală termică (20,64 

mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1, reţele, platforme, împrejmuiri, teren curţi construcţii (7461,85 mp), 
cu nr. cadastral 2943 (necesitatea reducerii preţurilor este impusă de faptul că au fost organizate un 

număr de 12 licitaţii Ia preţul redus cu 40% faţă de preţul de evaluare şi nu s-a prezentat niciun 

ofertant);
Se dă cuvântul reprezentantului creditorului prezent pentru a-şi exprima punctul de vedere:

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

Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, 

care deţine o creanţă în cuantum de 46,90469% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă 

următorul punct de vedere: aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 50% faţă de preţul de 

evaluare pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, 
proprietatea SC Grivas SRL (societate aflată în faliment conform sentinţei comerciale nr. 

309/04.06.2009) compus din: hală producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (292,19 

mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A, depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie 

(353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A, atelier mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943, cabină poartă 

(10,40 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (828,92), cu nr. cadastral 2943/8/0/1, hală producţie 

(412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1, centrală termică (20,64 mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1, reţele, 

platforme, împrejmuiri, teren curţi construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943.

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dl. Mihai Florea, în calitate de supervizor şi prin dl. 

Abrudean Iosif Ioan, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 49,78453% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală, a transmis prin mail punct de vedere scris cu adresa nr. 

399/10.09.2015, prin care precizează: BCR SA, în calitate de creditor garantat asupra bunurilor din 

patrimoniul debitoarei, nu a probă propunerea lichidatorului judiciar privind reducerea preţului de 

valorificare a bunurilor debitoarei şi solicită continuarea valorificării acestora prin licitaţie publică conform 

precedentei aprobări a Adunării Creditorilor;

1. U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin 

dna. Mateescu Marinela, în calitate de director, care deţine o creanţă în procent de 0,31797% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a transmis prin fax punct de vedere scris cu adresa nr. 

16099/10.09.2015, prin fcare precizează: este de acord cu reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 50% 

faţă de p re ţu ^ e  evaluarp pentru bunul imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Cemeţil nr. 2,



jud. Mehedinţi, preprietatea SC Grivas SRL.

Se constată că, Adunarea Creditorilor aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 50% faţă 

de preţul de evaluare pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. 
Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL, cu un procent de 47,22266% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală, respectiv cu un procent de 48,67955% din totalul creditorilor prezenţi şi nu aprobă 

reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 50% faţă de preţul de evaluare pentru bunul imobil situat 
în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL şi 
stabileşte continuarea valorificării acestora prin licitaţie publică, conform precedentei aprobări a 

Adunării Creditorilor, cu un procent de 49,78453% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv cu un procent de 51,32045% din totalul creditorilor prezenţi.
în  concluzie, Adunarea Creditorilor nu aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 50% faţă 

de preţul de evaluare pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. 
Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL şi solicită continuarea valorificării acestora prin licitaţie 

publică, conform precedentei aprobări a Adunării Creditorilor, cu un procent de 49,78453% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 51,32045% din totalul
creditorilor prezenţi.______________________________________________________________________________

____________________________________________ Hotărâri:_____________________________________________
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Grivas SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la 

data de 10.09.2015, ora 1430, cu un procent de 49,78453% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, respectiv un procent de 51,32045% din totalul creditorilor prezenţi, hotărăşte:
1. nu aprobă reducerea preţului de pornire a licitaţiei cu 50% faţă de preţul de evaluare pentru bunul 
imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas 

SRL şi stabileşte continuarea valorificării acestora prin licitaţie publică, conform precedentei
aprobări a Adunării Creditorilor.__________________________________________________________________

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 5 (cinci) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditorii 

prezenţi sau care au transmis puncte de vedere în scris, 1 exemplar pentru lichidatorul jud şiar şi 1 Exemplar 

pentru a fi depus la dosarul cauzei.______________________________________

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

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

Pentru creditor:

Popescu Aurel
(num e şi prenum e)

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

a Finanţelor Publice Mehedinţi

U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin 

Direcţia de Impozite si Taxe Locale
(num e şi prenum e)

(în calitate de)

director Mateescu Marinela
(în calitate de)

Mihai Florea 

Abrudean losif Ioan
(num e şi prenum e)____________

supervizor Banca Comercială Română SA 

consilier juridic BCR SA
_______________ (în calitate de)__________________________________

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

punct de vedere scris
(sem nâturâ şi ştam pilă)_______

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITOIULOR DEBITORULUI
SC GRIVAS SRL

desfăşurată astăzi, 10.09.2015, ora 1430, 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

Semnătura 1

1.

D.G.R.F.P. Craiova - 

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi

Popescu Aurel delegat
ficj,  c 4̂

2.

U.A.T. Municipiul Drobeta- 

Turnu-Severin -  Direcţia de 

Impozite şi Taxe Locale

Boştină Maria consilier juridic

( !
Punct de vedere 

scris

3. Banca Comercială Română SA
Mihai Florea 

Abrudean Iosif Ioan

supervizor 

consilier juridic
—  -----


