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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
Nr. 205/ 27.10.2020 

 
 

Proces verbal al adunării creditorilor 
încheiat azi, 27.10.2020, în Timişoara, str.Macilor nr.26, jud. Timiş 

 
 Adunarea Creditorilor debitoarei 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 lichidatorul judiciar, pentru data de 27.10.2020 orele 12:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din localitatea Timişoara, str. Macilor nr.26, jud. Timiş. 
 Adunarea creditorilor debitorului Trident Production SRL este prezidată de 
practicianul în insolvenţă Mihail Bojincă 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 lichidatorului judiciar. 

 
Convocatorul nr. 192/ 21.10.2020 privind ședinta adunării creditorilor debitorului 

Trident Production SRL din data de 27.10.2020 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 17662 din data de 21.10.2020 
  

Au trimis puncte de vedere scrise următorii creditori : 
- A1 CARPI FINANCE SA (adresa nr. 2067 /26.10.2020) creditor garantat ce deţine 

un procent de 74,31 % din totalul creanţelor înscrise la masa credală, conform tabelului 
definitiv de creanțe al Trident Production SRL. 

- BRD Groupe Societe Generale SA (adresa FN/26.10.2020) creditor garantat ce 
deţine un procent de 16,64 % din totalul creanţelor înscrise la masa credală, conform tabelului 
definitiv de creanțe al Trident Production SRL.  

- Administrația Fondului pentru Mediu București (adresa 3906/27.10.2020) creditor 
bugetar ce deţine un procent de 0,03% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, conform 
tabelului definitiv de creanțe al Trident Production SRL. 
 În acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă titularii de creanţă 
însumând  90,98 % din volumul total al creanţelor împotriva averii debitorului Trident 
Production SRL. 
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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 90,98 % din totalul masei credale. 
 

Ordinea de Zi :  
 

1. Aprobarea ofertei transmise de societatea INC 1975 srl pentru inchirierea cu 3 
euro/mp/ luna pentru spatiile din Varias in suprafata total de 350,36 mp ocupate de 
bunuri proprietatea Trident. 
2. Stabilirea surselor din care se va plati chiria de 1031 euro/luna pentru inchirierea 
spatiilor din Variaș.  
 
 

Se intră în ordinea de zi: 
 

1. Aprobarea ofertei transmise de societatea INC 1975 srl pentru inchirierea cu 3 euro/mp/ 
luna pentru spatiile din Varias in suprafata total de 350,36 mp ocupate de bunuri proprietatea 
Trident. 
 
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 80,15 % din 
totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de 74.31 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, achiesează la 
votul creditorului garantat BRD. 
 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA,  creditor garantat ce deţine un procent de 
19,82 % din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv cu un procent de 16,64 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere 
scris, aprobă oferta INC 1975 srl transmisă lichidatorului judiciar conform adresei nr. 
92/30.09.2020 pentru inchirierea cu 3 euro/mp/ luna a spațiilor din Variaș, în suprafață totală 
de 350,36 mp, ocupate de bunuri proprietatea Trident, până la data eliberării spațiilor ocupate. 
 
 
Creditorul AFM București, creditor bugetar ce deţine un procent de 0,03 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un procent de 
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0,03 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, achiesează la votul 
creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale SA. 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 100 % din totalul creanţelor prezente, respectiv 
cu un procent de 90,98% din valoarea creanţelor, aprobă oferta INC 1975 srl transmisă 
lichidatorului judiciar conform adresei nr. 92/30.09.2020 pentru inchirierea cu 3 
euro/mp/ luna a spațiilor din Variaș, în suprafață totală de 350,36 mp, ocupate de bunuri 
proprietatea Trident, până la data eliberării spațiilor ocupate. 
 
2. Administratorul judiciar solicită adunării creditorilor stabilirea surselor din care se va plati 
chiria de 1031 euro/luna pentru inchirierea spatiilor din Variaș. 
 
Creditorul A1 CARPI FINANCE SA, creditor garantat ce deţine un procent de 80,15% din 
totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un 
procent de 74.31 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris prin care 
precizează,” raportat la faptul că în averea debitoarei nu există suficiente resurse financiare 
pentru achitarea chiriei solicitate de INC 1975 SRL, în cazul în care creditorul garantat BRD 
aprobă oferta prezentată la punctul nr. 1 propunem avansarea de sume din partea creditorului 
BRD pentru plata chiriei în cuantum de 1031 Euro/lună pentru închirierea spațiilor din 
Variaș.”. 
 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA,  creditor garantat ce deţine un procent de 
19,82 % din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris, 
respectiv cu un procent de 16,64 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere 
scris, ”propune ca plata chiriei în valoare de 1051,08 EUR /lună să fie suportată din averea 
debitorului Trident Production srl, cu sume obținute din valorificarea activelor debitorului. 
BRD nu va avansa sume pentru plata chiriei”. 
 
 
Creditorul AFM București, creditor bugetar ce deţine un procent de 0,03 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un procent de 
0,03 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, propune ca creditorul 
garantat BRD Groupe Societe Generale SA să se angajeze la avansarea sumelor necesare 
pentru plata chiriei spațiilor din Variaș. 
 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 100 % din totalul creanţelor prezente, respectiv 
cu un procent de 90,98% din valoarea creanţelor a luat act de faptul că BRD Groupe 
Societe Generale SA solicită ca plata sumei de 1051,08 EUR /lună să fie suportată din 
averea debitorului Trident Production srl, cu sume obținute din valorificarea activelor 
debitorului. BRD Groupe Societe Generale SA nu va avansa sume pentru plata chiriei. 
 
Față de această situație lichidatorul va proceda la plata sumelor necesare pentru chirie din 
sumele obținute prin valorificarea bunurilor debitoarei, aceste sume fiind considerate cheltuieli 
pentru administrarea și conservarea bunurilor garanția BRD Groupe Societe Generale SA 
conform art. 121, alin.1, pct.1. 
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Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. 
 
A1 CARPI FINANCE SA, (adresa nr. 2067 /26.10.2020) 
BRD Groupe Societe Generale SA, (adresa FN/26.10.2020) 
AFM București (adresa 3906/27.10.2020) 
 

 
 

Lichidator judiciar, 
MB Management ipurl  
prin Mihail BOJINCA 

mboji
MB2


