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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 

Nr. 188/04.06.2018 
 

Proces verbal al adunării creditorilor 
încheiat azi, 04.06.2018 orele 12:00, în Timişoara, str.Macilor nr.26, jud. Timiş 
 
 Adunarea Creditorilor debitorului Trident Production SRL, dosar de 
insolvenţă nr. 6315/30/2012, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, Secţia a II a Civilă, a fost 
convocată în conformitate cu art. 13 alin.(1), art.14 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, de către administratorul judiciar, pentru data de 04.06.2018 
orele 12:00, la sediul administratorului judiciar din localitatea Timişoara, str. 
Macilor nr.26, jud. Timiş. 
 Adunarea creditorilor debitorului Trident Production SRL este prezidată de 
practicianul în insolvenţă Bojincă Mihail conform dispoziţiilor art. 13 alin.(1) din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 
 Secretariatul şedinţei Adunării creditorilor debitorului Trident Production 
SRL este în sarcina administratorului judiciar. 

Convocarea nr. 182/29.05.2018 privind ședinta adunării creditorilor 
debitorului Trident Production SRL din data de 04.06.2018 a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 10974 din data de 30.05.2018. 
 

A trimis punct de vedere scris A1 CARPI FINANCE SA (adresa nr. 
286085/30.05.2018) creditor garantat ce deţine un procent de 74,14% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, conform tabelului definitiv de creanțe al Trident 
Production SRL. 

 

A trimis punct de vedere scris Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș-Serviciul juridic (adresa nr. 268.862/2016/31.05.2018) creditor 
garantat ce deţine un procent de 6,66% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală conform tabelului definitiv de creanțe al Trident Production SRL. 

 

A trimis punct de vedere scris BRD Groupe Societe Generale SA (adresa 
FN/31.05.2018) creditor garantat ce deţine un procent de 17,89% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, conform tabelului definitiv de creanțe al Trident 
Production SRL.  
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În acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă titularii 
de creanţă însumând 98,69 % din volumul total al creanţelor împotriva averii 
debitorului Trident Production SRL. 

Se constată că sunt îndeplinite prevederile legale prevăzute în art. 15, din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 

Conform art.15 alin.(1) adunarea creditorilor poate avea loc în prezenţa 
titularilor de creanţă însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor 
împotriva averii debitorului, deciziile urmând a fi adoptate cu votul titularilor unei 
majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente. 

Potrivit art.15 alin.(2) la acelasi articol lit.b) calculul valorii totale a 
creanţelor se determină prin raportare la tabelul definitiv de creanțe al Trident 
Production SRL, după cum reiese din cuprinsul acestuia. 

Adunarea creditorilor debitorului  Trident Production SRL este legal 
constituită, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 privind 
procedura de insolvenţă, fiind prezenţi sau trimiţând punct de vedere scris 
deţinătorii a 98,69% din totalul masei credale. 
 

Ordinea de Zi:  
1) Aprobarea raportului de evaluare privind bunurile mobile garanția BRD 

Groupe Societe Generale SA. 
 
2) Aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică a bunurilor mobile 

garanția BRD Groupe Societe Generale SA.  Procedura de vânzare propusă fiind: 
a) Prețul de pornire a licitației este cel stabilit prin Raportul de Evaluare 

aprobat de Adunarea Creditorilor, garanția de participare 10% din preț; 
b) Licitația, în caz de neadjudecare, se va repeta de 5 ori cu același preț de 

pornire. Ședințele de licitație se vor ține în fiecare săptămână; 
c) În situația în care după 5 ședințe nu se adjudecă bunul se va reduce prețul cu 

25 %. Se vor organiza ședințe de licitație săptămânal. Dacă după un număr de 5 
ședințe  nu se adjudecă la acest preț redus cu 25 % se va proceda la valorificarea 
conform prevederilor Codului de Procedură Civilă.  

d) Dacă se va ajunge la valorificarea bunurilor la preț de ofertă, prețul de 
vânzarea va fi supus aprobării de către creditorul garantat; 

e) La eventuala solicitare a adjudecatarului prețul poate să fie plătit în 2 rate 
egale. Rata 2 se va plăti în termen de maxim 60 zile. 

 
Se intră în ordinea de zi: 
 

1. Administratorul judiciar solicită adunării creditorilor aprobarea raportului de 
evaluare privind bunurile mobile garanția BRD Groupe Societe Generale SA. 
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Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 
75,12% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis 
punct de vedere scris, achiesează la punctul de vedere al creditorului BRD Groupe 
Societe Generale SA. 
 
Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, a constatat ca raportul de evaluare 
analizat este realizat prin metode de evaluare recunoscute în practica evaluării, că 
răspunderea asupra valorii determinate cade în sarcina exclusivă a evaluatorului si 
că responsabilitatea pentu corectitudinea datelor, a informatilor, a calculelor 
efectuate în vederea determinării valorilor aparține în exclusivitate persoanelor 
semnatare a rapoartelor de evaluare si că în concluzie raportul de evaluare analizat 
poate fi utilizat în scopul pentru care a fost realizat. 
 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un 
procent de 18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi 
care a trimis punct de vedere scris, aprobă valoarea de piață stabilită conform 
Raportului de evaluare nr2264/17.04.2018 întocmit de PFA Ursulescu Ioan Remus 
pentru bunurile mobile constând in ” Linie zincare, instalație galvanizare și epurare, 
stație neutralizare’’, asupra cărora deine un drept de garanție. 
 

Adunarea creditorilor, cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente, 
respectiv cu un procent de 98,69 % din valoarea creanţelor, aprobă valoarea 
de piață stabilită conform Raportului de evaluare nr. 2264/17.04.2018 
întocmit de PFA Ursulescu Ioan Remus. 
 
2. Administratorul judiciar solicită adunării creditorilor aprobarea procedurii de 
vânzare prin licitație publică a bunurilor mobile garanția BRD Groupe Societe 
Generale SA. 
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 
75,12% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis 
punct de vedere scris, achiesează la punctul de vedere al creditorului BRD Groupe 
Societe Generale SA. 
 
Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, aprobă procedura de vânzare propusă de 
administratorul judiciar. 
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Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un 
procent de 18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi 
care a trimis punct de vedere scris, nu aproba procedura de vânzare propusă și 
solicită modificarea acesteia prin organizarea a 3 etape de licitații publice cu 
strigare, a câte 5 licitații fiecare, organizate saptămanal, având ca preț de pornire 
100%, 90% si 80% din valoarea de piață a bunurilor conform raportului de evaluare 
nr. 2264/17.04.2018. În cazul în care după epuizarea licitațiilor nu se adjudecă 
bunurile, se va convoca adunarea creditorilor în vederea aprobării strategiei de 
vânzare. Plata în rate a prețului de  vânzare va fi supusă aprobării creditorului 
garantat cu bunurile respective. 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 93,25% din totalul creanţelor 
prezente, respectiv cu un procent de 92,03 % din valoarea creanţelor, nu 
aprobă procedura de vânzare propusa de administratorul judiciar si aprobă 
propunerea Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA . 
 
 
 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2(două) exemplare. 
 
A1 CARPI FINANCE SA (adresa nr. 286085/30.05.2018) 
AJFP Timiș (adresa nr. 268.862/2016/31.05.2018) 
BRD Groupe Societe Generale SA (adresa FN/31.05.2018) 
 
 
Administrator judiciar, 
 
MB Management IPURL prin    
Asociat coordonator 
Mihail BOJINCA 

Bojinca
VAR 2


