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CONVOCATOR  ADUNAREA CREDITORILOR  
 
1. Număr dosar: 6315/30/2012; Tribunalul Timiş, Secţia a II a Civilă; Judecător sindic Avramescu 
Oana Sanda; 
2. Arhiva/registratura instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiș;  
3. Debitoare : Trident Production SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social: 
Timişoara, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 117-119, jud. Timiş, înregistrată la ORC Timiș sub nr.:  
J35/2459/1994, având RO 6326538;   
4. Lichidator judiciar: SCP MB Management ipurl, cu sediul social în Timişoara, str. Macilor, nr. 
26, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II 0243, având CUI RO 20804476; tel. 0256/475756, fax 
0256/490 153, e-mail mbmanagementtm@gmail.com, www.mb.ro; 
5. Subscrisa SCP MB Management IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
Trident Production SRL, în temeiul art. art. 13 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, conform Încheierii din 03.02.2019 din dosar 6315/30/2012 a Tribunalului Timiș, 
convoacă Adunarea Creditorilor debitorului Trident Production SRL pentru data de 
06.05.2019. 
 
Ședința Adunării Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, în data de 28.10.2019,  la ora 14.00. 
 
Lichidatorul, văzând oferta de cumpărare transmisă de către o persoană fizică cu 
CNP 1770623354731, care oferă pentru imobilul din Timișoara, str. Mircea cel 
Bătrân 117-119, garanția creditorului A1 Carpi Finance SA prin care se oferă suma 
de 600.000 euro (scutit de TVA). Având în vedere că nu sunt alte oferte de 
cumpărare iar statistica anunțului de vânzare arată că din 603 vizualizări numai 2 
persoane au solicitat numărul de telefon si nici una adresa de email.  
Văzând că ofertantul poate face plata în termen de 5 zile de la semnarea contractului 
de vânzare cumpărare. 
Văzând că ofertantul dorește să cumpere împreuna cu acest imobil și terenul de 241 
mp ipotecat la A1 Carpi Finance SA, proprietatea unor persoane fizice dar necesar 
funcționării imobilului. 
 
Convoacă Adunarea Creditorilor cu: 
 
   

 Ordinea de Zi :  
Aprobarea vânzării proprietății imobiliare ”Sediu Trident” CF nr. 406554 
Timișoara, localizat în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 117-119, jud. 
Timiș  prin licitație publică cu prețul de pornire suma de 600.000 euro (TVA 
taxare inversă/ scutit) .(Garanția A1 Carpi Finance SA) 
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Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul ședinței prin împuterniciţi, cu procura specială şi legalizată 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprima 
votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de 
un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace 
şi înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea 
votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar 
cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din 
dreptul de a vota. 

 
Lichidator  judiciar, 

SCP MB Management iuprl, 
Prin Mihail Bojincă 

mboji
MB2


