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Nr. 307/17.11.2017 

Dosar nr.: 6315/30/2012 
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
Termen: 06.12.2017 
Debitor: TRIDENT PRODUCTION SRL - în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement, cu sediul în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 117 - 
119, jud. Timiş, J35/2459/1994, CUI RO 6326538 
Administrator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, 
nr. 26, jud. Timiş, RFO II 0243, CUI RO 20804476 
 
 

Subscrisa SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timișoara, str. Macilor 
nr. 26, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR cu nr. RFO II 0243, 
CUI RO 20804476, prin reprezentant legal d-nul Mihail Bojincă, în calitate de administrator 
judiciar al societății TRIDENT PRODUCTION SRL - în reorganizare judiciară, in 
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 
117 - 119, jud. Timiş, J35/2459/1994, CUI RO 6326538, numit prin Încheierea nr. 1608 din 
data de 18.07.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş, depune următorul: 
 

 
Raport conf art. 122 din L85/2006  

privind valorificarea activului și distribuire sume imobilului teren cu HALĂ producție 
mică și servicii CF 406624 Timișoara, situat în Timișoara, pe strada Tibrului nr.65 

 
 

I. Adunări ale creditorilor. 
Administratorul  judiciar  a  procedat  la convocarea  adunării creditorilor pentru data 

de 11.09.2017, ora 12, având ca ordine de zi: 
1) Aprobarea vânzării cu plata în rate a imobilului depozit situat pe strada Tibrului nr.65, 

deținut de către Trident Production SRL, de la prețul de 450.000 de euro oferit de către 
doamna Fisher Izabella-Franciska. Se propune de către cumpărător vânzarea cu plata 
prețului în termen de 60 zile de la semnarea contractului. Propunem ca prima rată sa fie 
de 45.000 euro plătită în termen de 3 zile de la semnarea contractului și să reprezinte 
garanție pentru plata prețului la termen. 
 

Conform procesului verbal al Adunării creditorilor din 11.09.2017 s-a aprobat vânzarea cu 
plata în rate a imobilului depozit situat pe strada Tibrului nr.65, deținut de către Trident 
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Production SRL, la prețul de 450.000 de euro oferit de către doamna Fisher Izabella-
Franciska.  
De asemenea, s-a aprobat vânzarea cu plata prețului în termen de 60 zile de la semnarea 
contractului, prima rată fiind de 45.000 euro plătită în termen de 3 zile de la semnarea 
contractului și aceasta să reprezinte garanție pentru plata prețului la termen. 
  

Administratorul  judiciar  a  procedat  la convocarea  adunării creditorilor pentru data 
de 22.09.2017. 
Adunarea creditorilor din 22.09.2017, cu un procent de 100% din totalul creanţelor prezente, 
respectiv cu un procent de 98,69 % din valoarea creanţelor, aprobă REGULAMENTUL DE 
VÂNZARE pentru vânzarea prin negociere directă, cu plata în rate, a imobilului teren cu 
HALĂ producție mică și servicii CF 406624 Timișoara, situat în Timișoara, pe strada Tibrului 
nr.65, de la prețul de 450.000 de euro oferit de către doamna Fisher Izabella-Franciska, cu 
următoarea modificare: plata integrală a prețului de adjudecare se va efectua până la data de 
29.11.2017.  
De asemenea, se aprobă ca termen de supraofertare data de 27.10.2017, pasul de supraofertare 
fiind de 25.000 euro. 
Vânzarea este scutită de TVA conform art. 292, alin. 2, lit. f, Cod Fiscal. 

 
II. Vânzarea activului 
 
La data de 27.10.2017 nu s-a prezentat nici un supraofertant iar ofertantul Fisher Izabella-
Franciska a depus garanția de participare în sumă de 45.000 euro. 
Ca urmare Administratorul judiciar a eliberat doamnei  Fisher Izabella-Franciska certificatul 
de adjudecare Nr. 286 din data de 30.10.2017. 
 
Doamna Fisher Izabella-Franciska a achitat pretul de 450.000 euro astfel: 
 

Data platii Suma platită Destinatia 
20.10.2017 206.366 lei Garantie 
23.10.2017 521,50 lei Diferenta curs garantie 
14.11.2017 1.883.050,00 lei Rest PREȚ 

Total 2.089.937,50 lei  
 
Activul imobilului teren cu HALĂ producție mică și servicii CF 406624 Timișoara, situat în 
Timișoara, pe strada Tibrului nr.65 este garație a creditoarei Alpha Bank SA conform 
contractelor de ipotecă: 
 

Imobil ( teren şi construcţii) situat 
în Timişoara, str. Tibrului, nr. 65 

C.F. NR. 406624, Nr topo 
19195/1/1/2, 19195/1/2, 

19195/2/1, 19195/1/1/1/2/1 

Contract de garanţie imobiliară autentificat sub nr. 4753/11.12.2002 
Contract de garanţie imobiliară autentificat sub nr. 986/14.04.2003 
Contract de garanţie imobiliară autentificat sub nr. 777/07.04.2004 
Contract de ipotecă autentificat sub nr. 5313/16.12.2005 
Contract de ipotecă autentificat sub nr. 4522/21.11.2006 
Contract de ipotecă autentificat sub nr. 729/05.03.2007 
Contract de ipotecă autentificat sub nr. 1105/29.03.2007 
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III. Distribuția sumelor incasate 
 

Suma de 2.089.937,50 lei obținută prin vânzarea Imobil ( teren şi construcţii) situat în 
Timişoara, str. Tibrului, nr. 65  se distribuie astfel:  
 

Destinația Suma (lei) Rang 
distributie 

Alpha Bank – Creditor garantat 1.927.000 121 alin. 2 
   

Cheltuieli de procedură   
Onorariu MB Management ipurl ( inclusiv TVA)  - Ianuarie 

2016 la 31.10.2017 64.000 121 ain. 1 

Onorariu de succes MB Management  ipurl conform Hotărârii 
Adunări creditorilor 02.10.2012 și aprobat prin planul de 

reorganizare  -  3% din sumele distribuite creditorilor 
57.000 121 ain. 1 

UNPIR - 2% 41.800 121 ain. 1 
Comisioane bancare (estimat) 137,50 121 ain. 1 

TOTAL 2.089.937,50  
 

Sumele vor fi distribuite în luna noiembrie 2017. 

 

 

Administrator judiciar, 
SCP MB Management IPURL, 

Prin Mihail Bojincă 
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