
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 

Nr. 22/03.12.2014

Debitor: SC MACH DISTRIBUTION SRL 

Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Smochinului nr, 

15, jud. Mehedinţi 
CUI/CNP:

6 6 6 7 o
5 4 9

Date privind dosarul:

Num ăr dosar: 6067/101/2009 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: Comercială şi de Contencios Administrativ 

Judecător sindic: Clara Daniela Băluţă

încheiat astăzi,____________ _ _ _ _ _  Orele

1 4 3 00 3 1 2 2 0 1 4

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. 21056/26.11.2014._______________________________________________________________

_______ _____________________________ ORDINEA DE ZI_____________________________________
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Mach Distribution SRL:
1. Aprobarea solicitării primite de Ia SC Evolution Drobeta SRL, adjudecatar, la licitaţia din data de
26.11.2014, ora IO00, a bunului imobil *Supermarket Carpaţi (Kl), construcţie în execuţie compusă 

din Extindere P+l şi Supraetajare construcţie existentă, cu terenul aferent situat în B-duI Tudor 

Vladimirescu, nr. 113, cu nr. cadastral 1627, intabulat în C.F. nr. 3125/N Drobeta-Turnu-Severin*, 
proprietatea SC Mach Distribution SRL, la preţul de 1.480.000,00 lei exclusiv TVA, privind 

achitarea diferenţei de preţ în sumă de 1.711.200,00 lei, după cum urmează:
- rata nr. 1 în valoare de 400.000,00 lei în termen de 30 de zile, respectiv până la data de 23.12.2014;
- rata nr. 2 în valoare de 400.000,00 lei până la data de 23.01.2015;
- rata nr. 3 în valoare de 400.000,00 lei până la data de 23.02.2015;
- rata nr. 4 în valoare de 511.200,00 lei până la data de 23.03.2015.________________________________
________________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:_________________

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

5
lichidatorul judiciar în data de 03.12.2014, orele 14 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 49.697 din 03.06.2014, 

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

credală.

2. Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin dl. Istodor Alin, în calitate de inspector, care 

deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum 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. 

Jiga Caius Dan, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 592/28.11.2014, 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 însumate reprezintă 65,54005% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, 

calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat actualizat al creanţelor împotriva |



debitoarei, 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 unicul punct al ordinii de zi, respectiv, aprobarea solicitării primite de la SC Evolution 

Drobeta SRL, adjudecatar, la licitaţia din data de 26.11.2014, ora IO00, a bunului imobil 
*Supermarket Carpaţi (Kl), construcţie în execuţie compusă din Extindere P+l şi Supraetajare 

construcţie existentă, cu terenul aferent situat în B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 113, cu nr. cadastral 
1627, intabulat în C.F. nr. 3125/N Drobeta-Turnu-Severin*, proprietatea SC Mach Distribution 

SRL, la preţul de 1.480.000,00 lei exclusiv TVA, privind achitarea diferenţei de preţ în sumă de 

1.711.200,00 lei, după cum urmează:
- rata nr. 1 în valoare de 400.000,00 Iei în termen de 30 de zile, respectiv până la data de 23.12.2014;
- rata nr. 2 în valoare de 400.000,00 Iei până la data de 23.01.2015;
- rata nr. 3 în valoare de 400.000,00 lei până la data de 23.02.2015;
- rata nr. 4 în valoare de 511.200,00 lei până la data de 23.03.2015;
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 49.697 din 03.06.2014, 

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: nu suntem de acord cu aprobarea cererii de plată în rate a 

contravalorii bunului debitoarei, adjudecat la licitaţia publică din 26.11.2014, orele IO00 pentru suma totală 

de 1.480.000,00 lei plus TVA.. Solicităm ca plata să fie efectuată integral la preţul adjudecat în termen de 

30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de licitaţie, conform regulamentului de vânzare aprobat. 

Referitor la votul exprimat de creditorul majoritar BCR SA, atragem atenţia că votul trebuie să fie clar şi 

fară condiţii, astfel după ultimele reglementări legale în domeniul insolvenţei, legiuitorul a reglementat 

faptul că „vot sub condiţie este considerat vot negativ44. Faţă de aceste aspecte rugăm preşedintele de 

şedinţă, ca la stabilirea concluziilor votului să aibă în vedere aceste aspecte.

De asemenea, precizăm faptul că, dacă se va aproba plata în rate a preţului imobilului adjudecat, să fie 

respectate prevederile art. 122 şi 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, şi anume: solicităm 

lichidatorului judiciar să efectueze cu prioritate plata taxelor aferente procedurii (art. 123 alin. (1)), 

respectiv TVA-ul aferent vânzării bunului imobil, care să fie efectuată integral în sumă de 355.200,00 lei 

până la data de 25 ale lunii următoare întocmirii actului de adjudecare din 26.11.2014.

2. Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin dl. Istodor Alin, în calitate de inspector, care 

deţine o creanţă cu drept de vot în cuantum de 0,09900% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: achiesează la punctul de vedere al creditorului majoritar 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. 

Jiga Caius Dan, 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. 

592/28.11.2014, prin care precizează: BCR SA aprobă modalitatea de plată propusă de adjudecatar, dar 

solicită, ca în măsura în care există disponibilitate din partea acestuia, plata primelor două rate să fie

efectuată până în data de 23.12.2014. Condiţionarea are natura unei recomandări.______________________

Hotărâri:-- -----—_—--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 03.12.2014 ora 14 , cu un procent de 58,52061% 

din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 89,28985% din totalul 
creditorilor prezenţi sau care au transmis un punct de vedere în scris, hotărăşte:
- aprobă modalitatea de plată propusă de adjudecatar, dar solicită, ca în măsura în care există 

disponibilitate din partea acestuia, plata primelor două rate să fie efectuată până în day» de
23.12.2014. Condiţionarea are natura unei recomandări.



Obiecţiuni: AJFP Mehedinţi consideră că votul creditorului majoritar BCR SA este sub condiţie, 
fapt ce ar fi trebuit să fie considerat vot negativ, rezervându-şi dreptul de a contesta._______________

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

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

Semnături:
Lichidatori judiciari asociaţi:
YNA Consulting SPRL 

Motoi Gogu________
(nume şi prenumele reprezentantului 

Adm inistratorului/lichidatorului)

Consultant Insolvenţă SPRL 

Popescu Emil__________________
((nume şi prenumele reprezentantului 

Adm inistratorului/lichidatorului)

Visai Consulting SPRL 

Ilie Mariana________
(nume şi prenumele reprezentantului 
A dm inistratorului/lichidatorului)

Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina 

Grădinaru Valentina__________
(nume şi prenumele reprezentantului 

Adm inistratorului/lichidatorului)

Preşedinte de şedinţă: dl. Motoi Gogu

(semnătură şj.

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

(nume şi prenume)

Direcţia de Impozite si Taxe Locale
(nume şi prenume)

delegat Popescu Aurel
(în calitate de)

inspector Istodor Alin
(în calitate de)

BCR SA
(nume şi prenume)

supervizor Mihai Florea 

consilier juridic Jiga Caius Dan
(în calitate de)

(semnătură şi ş^m pilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC MACH DISTRIBUTION SRL 

desfăşurată astăzi, 03.12.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL 

situat în Drobeta-Turnu-Severin, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnătura

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

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi

Popescu Aurel delegat



2.

Primăria Municipiului 

Drobeta-Turnu-Severin - 

Direcţia de Impozite şi Taxe 

Locale

Istodor Alin inspector
' ?■" !

3. BCR SA
Mihai Florea 

Jiga Caius Dan

supervizor 

consilier juridic
punct de vedere scris


