
PROCES -  VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR 

Nr. 16/10.09.2014

Debitor: SC MACH DISTRIBUTION SRL 
Sediul: Drobeta-Tumu-Severin, str. Smochinului nr. 

15, jud. Mehedinţi 
CUI/CNP:

6 6 6 7 3 4 9

Date privind dosarul:
Număr dosar: 6067/101/2009 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: Comercială şi de Contencios Administrativ 

Judecător sindic: Clara Daniela Luca

încheiat astăzi, Orele
1 0  0 9 2 0 1 4 1 4 3 0

la sediul lichidatorului judiciar, Yna Consulting SPRL, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 

Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor 

debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 14 şi următoarele din 

Legea privind procedura insolvenţei, convocarea fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă

nr. 15234/27.08.2014._________ ’____________________________________________________________

__________ __________________________ORDINEA DE ZI____________________________________
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Mach Distribution SRL:
1. Analiza ofertei primite de la Băltăţeanu Dragoş George privind achiziţionarea bunului imobil 
situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 113 (fost 153), jud. 
Mehedinţi, cu nr. cadastral 1627 şi intabulat în C.F. nr. 3125/N Drobeta-Turnu-Severin la preţul de 

pornire de 1.000.000,00 lei;
2. Aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a bunului imobil situat în localitatea Drobeta- 
Turnu-Severin, str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 113 (fost 153), jud. Mehedinţi, cu nr. cadastral 
1627 şi intabulat în C.F. nr. 3125/N Drobeta-Turnu-Severin, din vânzare prin licitaţie publică, în 

vânzare directă, urmată de supraofertă, pas supraofertare 5%, către un cumpărător identificat, 
respectiv Băltăţeanu Dragoş George, pornind de la preţul de 1.000.000,00 lei (TVA inclus).__________

________________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:________________
Participare:

La şedinţa Adunării creditorilor SC MACH DISTRIBUTION SRL convocată şi prezidată de către 

lichidatorul judiciar în data de 10.09.2014, orele 1430 s-au prezentat următorii creditori:

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 2771/18.09.2013, care 

deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 7,01944 % din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

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

dna. Boştină Maria, în calitate de consilier juridic, prin delegaţia nr. 9925/10.09.2014, care deţine o creanţă 

în procent de 0,09900% 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 Ioan, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 464/10.09.2014, 

care deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 58,42161% 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 însumatef /repre/intă 65,54005% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, 

calculul efectuâi/flu-s^(prin raportare la Tabelul definitiv consolidat actualizat al creanţelor împotriva



debitoarei.

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, analiza ofertei primite de la Băltăţeanu Dragoş 

George privind achiziţionarea bunului imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul 
Tudor Vladimirescu, nr. 113 (fost 153), jud. Mehedinţi, cu nr. cadastral 1627 şi intabulat în C.F. nr. 
3125/N Drobeta-Turnu-Severin la preţul de pornire de 1.000.000,00 lei;
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi 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 2771/18.09.2013, care 

deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 7,01944% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: este de acord cu oferta primită de la Băltăţeanu Dragoş George privind 
achiziţionarea bunului imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Tudor Vladimirescu, 

nr. 113 (fost 153), jud. Mehedinţi, cu nr. cadastral 1627 şi intabulat în C.F. nr. 3125/N Drobeta-Turnu- 

Severin la preţul de pornire de 1.000.000,00 lei;
2. U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin 

dna. Boştină Maria, în calitate de consilier juridic, prin delegaţia nr. 9925/10.09.2014, care deţine o creanţă 

în procent de 0,09900% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: 

achiesează la punctul de vedere al creditorului garantat BCR SA.

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 cu drept de vot în cuantum de 

58,42161% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 

464/10.09.2014, prin care precizează: BCR SA solicită prorogarea discutării acestui punct de pe ordinea de 

zi într-o viitoare şedinţă a Adunării Creditorilor, ce va fi convocată într-un termen de cel puţin 45 de zile, 

pentru derularea procedurilor interne necesare discutării şi/sau aprobării ofertei.

Cu privire la al doilea punct al ordinii de zi, respectiv, aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a 

bunului imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 113 

(fost 153), jud. Mehedinţi, cu nr. cadastral 1627 şi intabulat în C.F. nr. 3125/N Drobeta-Turnu- 
Severin, din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, urmată de supraofertă, pas 
supraofertare 5%, către un cumpărător identificat, respectiv Băltăţeanu Dragoş George, pornind de 

la preţul de 1.000.000,00 lei (TVA inclus);
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi 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 2771/18.09.2013, care 

deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 7,01944% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
prezintă următorul punct de vedere: aprobă schimbarea modalităţii de vânzare a bunului imobil situat în 

localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 113 (fost 153), jud. Mehedinţi, cu nr. 

cadastral 1627 şi intabulat în C.F. nr. 3125/N Drobeta-Turnu-Severin, din vânzare prin licitaţie publică, în 

vânzare directă, urmată de supraofertă, către un cumpărător identificat, respectiv Băltăţeanu Dragoş 

George, pornind de la preţul de 1.000.000,00 lei (TVA inclus) şi solicită ca pasul de supraofertare să fie de 

10%.
2. U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin — Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin 

dna. Boştină Maria, în calitate de consilier juridic, prin delegaţia nr. 9925/10.09.2014, care deţine o creanţă 

în procent de 0,09900% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: 

achiesează la punctul de vedere al creditorului garantat BCR SA.

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



Abrudean Iosif Ioan, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 

58,42161% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 

464/10.09.2014, prin care precizează: BCR SA nu aprobă propunerea lichidatorului judiciar privind 

schimbarea metodei de valorificare, ci exprimă un vot prin care, arată că este de acord cu vânzarea directă 

ca modalitate alternativă de valorificare desfăşurată în paralel cu derularea celeilalte modalităţi de 

valorificare aprobată de către Adunarea Creditorilor, respectiv licitaţie publică cu strigare. Solicită în acest 

sens lichidatorului judiciar, ca în termenul de prorogare solicitat la punctul 1, în conformitate cu dispoziţiile 

legale în materie, să întocmească şi să prezinte spre aprobare creditorilor un regulament de valorificare prin 

vânzare directă, în care să ţină seama de limitările legale impuse de art. 117-118 din Legea nr. 85/2006.

________________________________________ Hotărâri:_________________________
Se constată că, Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 10.09.2014 ora 14 , cu un procent 
de 58,52061% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 89,28985% 

din totalul creanţelor prezente sau care au transmis un punct de vedere în scris, hotărăşte:
1. prorogă discutarea ofertei primite de la Băltăţeanu Dragoş George privind achiziţionarea bunului 
imobil situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 113 (fost 153), 
jud. Mehedinţi, cu nr. cadastral 1627 şi intabulat în C.F. nr. 3125/N Drobeta-Turnu-Severin la preţul 
de pornire de 1.000.000,00 lei, într-o viitoare şedinţă a Adunării Creditorilor, ce va fi convocată într- 
un termen de cel puţin 45 de zile, pentru derularea procedurilor interne necesare discutării şi/sau 
aprobării ofertei;
2. nu aprobă propunerea lichidatorului judiciar privind schimbarea metodei de valorificare, ci 
exprimă un vot prin care, arată că este de acord cu vânzarea directă ca modalitate alternativă de 

valorificare desfăşurată în paralel cu derularea celeilalte modalităţi de valorificare aprobată de către 

Adunarea Creditorilor, respectiv licitaţie publică cu strigare.___________________________________
Număr de exemplare:

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

prezent, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cau^

Semnături:
Lichidatori judiciari asociaţi: 
prin YNA Consulting SPRL 
Motoi Gogu________
(nume şi prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)

Pentru creditori:
DGRFP Craiova - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Mehedinţi delegat Popescu Aurel

(nume şi prenume) (în calitate de)

U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin
Direcţia de Impozite si Taxe Locale consilier juridic Boştină Maria _

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

BCR SA
(nume şi prenume)

supervizor Mihai Florea 

consilier juridic Abrudean Iosif Ioan
___________________________ (în calitate de)__________

punct de vedere scris
_____(semnătură şi ştampilă)


