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Depunere proces verbal întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Număr: 965 Din data de: 07.08.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1200/30/2015; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Crăciun 

Cristina. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A,Timişoara; programul arhivei: Luni – Joi orele 08:30 – 

12:30. 

3.1. Debitor: SC Burg Infailibil SRL, cod de identificare fiscală: 4250590; Sediul social: Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. 

Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/2539/1993. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL, CUI 31215824, atribut fiscal RO, sediul social: Timișoara, str. 

Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, înmatriculată în RFO II sub nr. 0649, tel/fax: 0256/220827, e-mail: 

george.popescu@consultant-insolventa.ro, nume și prenume administrator judiciar: ec. Popescu George. 

5. Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Burg Infailibil SRL, 

conform Încheierii civile nr. 370 din data de 02.03.2015 pronunţată de către Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 1200/30/2015 

în temeiul art. 51 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, comunică: Procesul Verbal 

al Adunării Generală a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Proces Verbal al Adunării Generală a Creditorilor 

Dosar nr. 1200/30/2015 

Judecător-sindic: Crăciun Cristina 

Temei Juridic: art. 48 alin. (6) din Legea 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 

Debitor: SC Burg Infailibil SRL  

Descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor: 

Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, 

CUI 31215824, atribut fiscal RO, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, în calitate de administrator judiciar al debitorului 

SC Burg Infailibil SRL - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social în Lugoj, 

str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, CUI 4250590, înregistrată la ORC sub nr. J35/2539/1993, numit prin Încheierea civilă 

nr. 370 din data de 02.03.2015  pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1200/30/2015, 

având în vedere următoarele: Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă nr. 5294/13.03.2018; Convocatorul și rapoartele întocmite de administratorul judiciar au fost publicate pe site-

ul subscrisei, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea Dosare – Burg Infailibil SRL. 
În temeiul dispoziţiilor art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvență, a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL pentru data de 20.03.2018, 

ora 12.00, la sediul administratorului judiciar din Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş. 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor SC Burg Infailibil SRL: 

(1). Aprobarea ofertei directe formulată de SC Ynoil Martop SRL prin administrator Dumbravă F., pentru achiziția 

bunurilor imobile din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL înscrise în CF nr. 402233 localitatea Lugoj – teren 

intravilan în suprafață de 1.734 mp, categoria curți construcții, nr. cad/top. 402233 și depozit de produse congelate în 

suprafață de 302 mp, categoria construcții industrial și edilitare, nr. cad/top. 402233 – C1, la prețul de 100.000 euro 

exclusiv TVA. 

La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL au comunicat puncte de vedere următorii 

creditori: 
1. Tonescu Finance S. a R.L., punct de vedere scris cu nr. 357415/07.08.2018, transmis prin e-mail în data de 07.08.2018. 

2. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Timiș, punct de vedere scris cu nr. TMG DEX 64.003/2016/03.08.2018, transmis 

prin e-mail în data de 06.08.2018. 

Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile instituite de art. 

48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor 

ale căror creanţe însumate reprezintă 97,44% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plată a creanțelor 

aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, modificat în urma stingerii creanțelor achitate prin plan, 

confirmat de către Tribunalul Timiș prin Sentința civilă nr. 517/07.04.2016. Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea 

convocării și ordinea de zi, se constată că Adunarea Creditorilor SC Burg Infailibil SRL din data de 07.08.2018 este legal 

constituită, drept pentru care se declară deschisă şedinţa adunării creditorilor, trecându-se la prezentarea și votarea ordinii 

de zi a şedinţei. Se trece la exprimarea votului asupra ordinii de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg 

Infailibil SRL. 
(1). Aprobarea ofertei directe formulată de SC Ynoil Martop SRL prin administrator Dumbravă F., pentru achiziția 

bunurilor imobile din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL înscrise în CF nr. 402233 localitatea Lugoj – teren 

intravilan în suprafață de 1.734 mp, categoria curți construcții, nr. cad/top. 402233 și depozit de produse congelate în 

suprafață de 302 mp, categoria construcții industrial și edilitare, nr. cad/top. 402233 – C1, la prețul de 100.000 euro 

exclusiv TVA. 

1. Tonescu Finance S. a R.L, creditor garantat ce deține un procent de 92,25% din totalul creanțelor acceptate conform 

graficului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș prin  

Sentința civilă nr. 517/07.04.2016, respectiv un procent de 94,68% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 
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comunicat punct de vedere, a transmis următorul vot: " Solicitam prorogarea discuțiilor la o data ulterioară, la care 

urmează a fi convocată Adunarea Creditorilor." 

2. DGRFP Timișoara – prin AJFP Timiș, creditor bugetar ce deține un procent de 5,18% din totalul creanțelor acceptate 

conform graficului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș 

prin  Sentința civilă nr. 517/07.04.2016, respectiv un procent de 5,32% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 

comunicat punct de vedere, a transmis următorul vot: " instituția noastră achiesează la punctul de vedere al creditorului 

ce poartă garanție asupra bunului imobil din patrimoniul debitoarei." 

Cu un procent de 97,44% din totalul creanțelor acceptate conform graficului de plăți aferent Planului de reorganizare al 
activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș prin  Sentința civilă nr. 517/07.04.2016 (respectiv un procent 

de 100% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a 

Creditorilor a hotarât prorogarea discuțiilor la o data ulterioară, la care urmează a fi convocată Adunarea Creditorilor. 

Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL a hotărât următoarele: 

Cu un procent de 97,44% din totalul creanțelor acceptate conform graficului de plăți aferent Planului de reorganizare al 

activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Timiș prin  Sentința civilă nr. 517/07.04.2016 (respectiv un procent 

de 100% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a 

Creditorilor a hotarât prorogarea discuțiilor la o data ulterioară, la care urmează a fi convocată Adunarea Creditorilor. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec.  Popescu George 


