
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 

Nr. 34/08.10.2014

Debitor: SC DEMY GIOIELLI SRL 

Sediul: Drobeta-Tumu-Severin, str. Theodor 

Costescu, nr. 1-5 E, judeţul Mehedinţi 
CUI/CNP:

1 6  3 2 5 4 1 6

Date privind dosarul:

Număr dosar: 7888/101/2012 

Tribunalul: Mehedinţi 

Secţia: a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal 

Judecător sindic: Nadia Silvia Dinu

încheiat astăzi, Orele

0 8 1 0 2 0 1 4 1 4 0 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. 17216/30.09.2014.___________________________________________________________

______________ ____________________ ORDINEA DE ZI__________________________ _________
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC DEMY GIOIELLI SRL:

1. Aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a bunului imobil „apartament cu patru 

camere situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, 
ap. 7, jud. Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 

camere, bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă construită 95,17 mp“, din 

vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, urmată de supraofertă, pas supraofertare 

10%, către un cumpărător identificat, respectiv Precup Iosif şi Precup Gheorghiţa, pornind de
la preţul de 23.000,00 euro.__________________________________ ___________________________

______________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:______________
Participare:

La şedinţa Adunării creditorilor SC DEMY GIOIELLI SRL convocată şi prezidată de către 

lichidatorul judiciar în data de 08.10.2014, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor 

creditori:

1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Toşea Ştefan, care deţine o creanţă 

garantată în procent de 46,98685% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Dăncilă 

Mircea, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care deţine o creanţă 

bugetară în procent de 11,49492% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

3. 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. 

81108/08.10.2014, care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,36441% 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.

Creditorii participanţi la şedinţă însumează 58,84618% 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 17.03.2014, drept pentru care se trece la discutarea problemelor 

aflate pe ordinea de zi_______

Discutarea ordinii de zi:

1



Lichidatorul judiciar a prezentat creditorilor ordinea de zi, solicitându-le acestora să-şi exprime 

punctul de vedere.

Cu privire la unicul punct al ordinii de zi, respectiv, aprobarea schimbării modalităţii de 

vânzare a bunului imobil „apartament cu patru camere situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. 
Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, 
suprafaţă construită 95,17 mp“, din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, urmată 

de supraofertă, pas supraofertare 10%, către un cumpărător identificat, respectiv Precup Iosif 
şi Precup Gheorghiţa, pornind de la preţul de 23.000,00 euro;
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Toşea Ştefan, care deţine o creanţă 

garantată în procent de 46,98685% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul 

punct de vedere: aprobă schimbarea modalităţii de vânzare a bunului imobil „apartament cu patru 

camere situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, 

jud. Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, 

bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă construită 95,17 mp“, din vânzare prin licitaţie 

publică, în vânzare directă, urmată de supraofertă, pas supraofertare 10%, către un cumpărător 

identificat, respectiv Precup Iosif şi Precup Gheorghiţa, pornind de la preţul de 23.000,00 euro;

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Dăncilă Mircea, 

conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care deţine o creanţă bugetară în 

procent de 11,49492% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de 

vedere: achiesează la punctul de vedere al creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale;

3. 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. 

81108/08.10.2014, care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,36441% din totalul creanţelor 

înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: nu este de acord cu ordinea de zi.

Se constată că, Adunarea Creditorilor debitorului SC Demy Gioielli SRL votează pentru 

aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a bunului imobil „apartament cu patru camere 

situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. 
Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, 
bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă construită 95,17 mp“, din vânzare prin 

licitaţie publică, în vânzare directă, urmată de supraofertă, pas supraofertare 10%, către un 

cumpărător identificat, respectiv Precup Iosif şi Precup Gheorghiţa, pornind de la preţul de
23.000.00 euro, cu un procent de 58,48177% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv cu un procent de 99,38074% din totalul creditorilor prezenţi şi votează împotriva 

ordiniide zi cu cu un procent de 0,36441% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv cu un procent de 0,61926% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis 

un punct de vedere în scris
în concluzie, Adunarea Creditorilor debitorului SC Demy Gioielli SRL votează pentru aprobarea 

schimbării modalităţii de vânzare a bunului imobil „apartament cu patru camere situat în 

Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. 
Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, 
bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă construită 95,17 mp“, din vânzare prin 

licitaţie publică, în vânzare directă, urmată de supraofertă, pas supraofertare 10%, către un 

cumpărător identificat, respectiv Precup Iosif şi Precup Gheorghiţa, pornind de la preţul de
23.000.00 euro, cu un procent de 58,48177% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv cu un procent de 99,38074% din totalul creditorilor prezenţi.______________________

_______________________________________ Hotărâri:___________
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 08.10.2014, ora 1400, cu un procent de 58,48177% 

din totalul creanţelor înscrisa la masa credală, respectiv 99,38074% din totalul creditorilor prezenţi,



hotărăşte: aprobă schimbarea modalităţii de vânzare a bunului imobil „apartament cu patru 

camere situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 
7, jud. Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, 
bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă construită 95,17 mp“, din vânzare prin 

licitaţie publică, în vânzare directă, urmată de supraofertă, pas supraofertare 10%, către un 

cumpărător identificat, respectiv Precup Iosif şi Precup Gheorghiţa, pornind de la preţul de
23.000,00 euro._________________________________________________________________________

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 5 exemplare, din care 1 exemplar pentru fiecare creditor 

prezent, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus lai

Semnături:

Lichidator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume şi prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)

(semnătură şi ştampilă)

Pentru creditori:
Tosea Ştefan
(nume şi prenume)

Dăncilă Mircea

(nume şi prenume)

delegat BRD Groupe Societe Generale
(în calitate de)

consilier juridic Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
(în calitate de)

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

Direcţia de Impozite si Taxe Locale consilier juridic Bostină Maria
(nume şi prenume) (în calitate de)

(semnătură şi ştampilă)

;7

(semnătură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA 

CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC DEMY GIOIELLI SRL 

desfăşurată astăzi, 08.10.2014, 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

Semnătura

2.

BRD Groupe Societe Generale Toşea Ştefan delegat

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
Dăncilă Mircea consilier juridic

3.

U.A.T. Municipiul Drobeta- 

Turnu-Severin -  Direcţia de 

Impozite şi Taxe Locale

Boştină Maria consilier juridic


