
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13757/30.08.2022 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

19 

județul Mehedinți în data de 06.09.2022, ora 10:00. Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu 
procură specială și legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de 
conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de 
creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată 
pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului 
lichidatorului judiciar. 
Ordinea de zi: 
1.Aprobarea Raportului de evaluare nr. 100 din data de 10.08.2022 întocmit de expert evaluator MLM Consulting prin 
reprezentant C.M., privind bunurile mobile SPALIERI METALICI pentru VITA-DE-VIE – 3.052 bucati, situate Mun. 
Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 5 bis, jud. Mehedinti, existente în patrimoniul debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL. 
2.Aprobarea regulamentului de valorificare propus de lichidatorul judiciar pentru bunurile mobile SPALIERI 
METALICI pentru VITA-DE-VIE – 3.052 bucati, situate Mun. Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 5 bis, jud. 
Mehedinti, existente în patrimoniul debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL.  
Mentiuni cu privire la ordinea de zi: 
-Raportul de evaluare nr. 100 din data de 10.08.2022 și Regulamentul de valorificare privind bunurile mobile au fost 
depuse la dosarul cauzei.  
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș, 
prin asociat coordonator S.V., cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți; telefon 
0742592183; fax 0252/354399; email:office@consultant-insolventa.ro; site:www.consultant-insolventa.ro. 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș, prin ec. S.V.  
 

Județul Sibiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CONSTRUCTII SA, cod unic de înregistrare: 799324 
Tribunalul Sibiu 
Dosar nr. 2902/85/2021 
Termen: 22.09.2022 

Proces-verbal al comitetului creditorilor Construcții SA   
Încheiat azi, 26.08.2022, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar CITR Filiala Cluj SPRL din Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților nr. 48, et. 3, jud. Cluj, în incinta Silver Business Center, cu prilejul ședinței Comitetului Creditorilor 
debitoarei CONSTRUCȚII SA  (în insolvență, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Sibiu, str. Triajului, 
nr. 1, jud. Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J32/139/1991, având CUI 799324, convocată de 
administratorul judiciar prin Convocatorul nr. 28741/18.08.2022 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
13396/19.08.2022.  
Ordinea de zi a ședinței este următoarea: 
 Prezentarea și aprobarea propunerii administratorului special de valorificare a întregului activ „Imobil Lot 2 
(perimetrul 1+2), având nr. cadastral/CF nr. 125901, în suprafață de 34.000 mp, compus din teren + construcții” aflat în 
patrimoniul societății Construcții SA. 
La sedință nu se prezintă niciun creditor. Au trimis poziție scrisă până la data și ora ședinței, următorii creditori: 
 ANAF – AJFP Sibiu, prin adresa cu nr. de intrare 15882/25.08.2022; 
 Banca Comercială Română SA, prin adresa cu nr. de intrare 15865/24.08.2022; 
 BCR Leasing IFN SA., prin adresa cu nr. de intrare 15860/23.08.2022; 
Se constată întrunirea cvorumului de prezență, având în vedere că 3 (trei) din cei 3 (trei) membri ai comitetului și-au 
exprimat poziția în scris cu privire la ordinea de zi, conform art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014. 
Prezenta ședință a comitetului creditorilor este prezidată de către reprezentantul CITR Filiala Cluj SPRL, în 
conformitate cu dispozițiile art. 51 alin. (3) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței. Secretariatul ședinței este 
asigurat de către administratorul judiciar. 
Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se declară deschisă ședința Comitetului 
Creditorilor societății Construcții SA  și se trece la prezentarea ordinii de zi. 
 Prezentarea și aprobarea propunerii administratorului special de valorificare a întregului activ „Imobil Lot 2 
(perimetrul 1+2), având nr. cadastral/CF nr. 125901, în suprafață de 34.000 mp, compus din teren + construcții” aflat în 
patrimoniul societății Construcții SA.  
Poziția creditorilor cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi este următoarea: 
 ANAF – AJFP Sibiu, prin poziția scrisă exprimată, arată că AJFP Sibiu nu aprobă cererea administratorului special, 
motivat de faptul că: 
1. Nu exsită nicio ofertă de cumpărare depusă de Teatrul Național „Radu Stanca” care să ateste interesul acestui 
eventual cumpărător; 
2. Intenția de vânzare a acestui imobil, pentru care administratorul special își exprimă acordul, nu este însoțită de 
elemente privind oportunitatea valorificării, în condițiile în care societatea a prezentat la solicitarea de deschidere a 
insolvenței oo declarație privind intenția de reorganizare, astfel că eventualele bunuri (inclusiv imobile) care ar excede 
folosinței/exploatării în cadrul desfășurării activității trebuie aduse la cunoștința creditorilor și intenția de înstrăinare a 
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acestora se impune a fi argumentată; în aceste condiții, este prematur pusă în discuția comitetului creditorilor aprobarea 
propunerii administratorului special pentru vânzarea imobilului în discuție. 
3. Valoarea de evaluare a acestui bun este semnificativă, astfel că față de valoarea totală a creanțelor înscrise la masa 
credală se impune a se avea în vedere principiul maximizării averii debitoarei, care acționează în interesul tuturor 
creditorilor; în aceste condiții, analiza oportunității și modalităților prin care acesta ar urma să fie valorificat, se impune 
a fi supusă aprobării creditorilor, sens în care apreciem necesară, între altele, întocmirea unui regulament care să 
prevadă organizarea de licitații publice ca modalitate principală de valorificare, nefiind suficientă, la acest moment, 
doar intenția de vânzare la valoare de piață din raportul de evaluare sau oferta ânaintată cu o valoare superioară a valorii 
de evaluare. 
Apreciem că președintele comitetului creditorilor, creditorul garantat Banca Comercială Română, având în vedere 
ordinea de zi a ședinței din data de 26.08.2022, se află în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor 
participanți la procedură, sens în care solicităm ca acesta să se abțină de la vot, în acord cu prevederile art. 51 alin. 5 din 
Legea nr. 85/2014. 
Dat fiind că bunul imobil a cărui valorificare este pusă în discuție se află în garanția Băncii Comerciale Române (BCR), 
iar valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare ar acoperi integral creanța acestui creditor în cazul vânzării prin 
modalitatea propusă în convocator, interesul propriu al acestuia de a obține cât mai rapid, prin modalitatea propusă de 
administratorul special, suma care va conduce la stingerea creanței sale în cadrul procedurii este în conflict cu interesul 
celorlalți creditori, fiind în contradicție cu principiul maximizării averii debitoarei, care ar putea conduce la posibilitatea 
îndestulării în mai mare măsură a crențelor lor, inclusiv prin valorificarea bunului într-o modalitate care să conducă la 
obținerea unei sume cât mai nari în patrimoniul societății.  
 Banca Comercială Română SA, prin poziția scrisă exprimată, arată că BCR ia act de prezentarea cererii 
administratorului special de valorificare a întregului activ imobiliar aflat în patrimoniul societății Construcții SA, 
„Imobil Lot 2 (perimetrul 1+2), având nr. cadastral/CF nr. 125901, în suprafață de 34.000 mp, compus din teren + 
construcții” și aprobă propunerea administratorului special. 
BCR Leasing IFN SA., prin poziția scrisă exprimată, arată că BCR Leasing a luat act de prezentare și aprobă 
propunerea administratorului special de valorificare a intregului activ “Imobil Lot 2 (perimetrul 1+2), avend nr. 
Cadastral/CF nr. 125901, în suprafață de 34.000 mp, compus din teren+construcții” aflat în patrimoniul societății 
Construcții SA. 
Potrivit dispozițiilor art. 51 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 ”Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea 
simplă din totalul numărului de membri ai acestuia.” 
Pe cale de consecință se adoptă  
HOTĂRÂREA: Cu 2 (două) voturi din 3 (trei) posibile, Comitetul Creditorilor Construcții SA  aprobă propunerea 
administratorului special de valorificare a întregului activ „Imobil Lot 2 (perimetrul 1+2), având nr. cadastral/CF nr. 
125901, în suprafață de 34.000 mp, compus din teren + construcții” aflat în patrimoniul societății Construcții SA. 
Nemaifiind alte probleme de discutat s-a încheiat prezentul proces verbal care conține 3 (trei) pagini. 
Anexăm prezentului proces-verbal voturile creditorilor exprimate în scris, dovada publicării în BPI a Convocatorului și 
Informarea transmisă creditorilor, aceastea făcând parte integrantă din procesul-verbal. 
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de 
operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în 
temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă 
asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale 
ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter 
personal, și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne 
îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei 
debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, 
organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate și utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuțiile, 
conform legii și a instrucțiunilor instanței și că vor fi divulgate celorlalți participanți ai procedurii, în conformitate cu 
legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal 
pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri 
respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt 
tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează 
debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter 
personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau 
ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea 
datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: 
protectia.datelor@citr.ro 
Cu deosebită considerație, 
Cluj-Napoca 
26.08.2022. 

CITR Filiala Cluj SPRL, Practician Insolvență Raluca Ciortea 




