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str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

PROCES – VERBAL AL ADUNĂRII COMITETULUI CREDITORILOR 

Nr. 1482/05.11.2018 
Debitor: SC A.C.M. ZARCO SRL 
Sediul: Caransebeș, str. Valea Mare, nr. 
23, ap. 1, jud. Caraş-Severin 
CUI:   
1 5 3 9 2 0 5 0      

 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 2718/115/2015 
Tribunalul: Caraș - Severin,  
                   Secţia a II - a Civilă 
Judecător - sindic: Juca Petru 

 
Încheiat astăzi,                           Orele 
0 5 1 1 2 0 1 8 

 

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 lichidator judiciar al debitorului 
SC A.C.M. ZARCO SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cod de identificare 
fiscală 15392050, sediul social în Caransebeș, str. Valea Mare, nr. 23, ap. 1, jud. 
Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003, numit 
prin Sentinţa civilă nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către 
Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2718/115/2015, 
având în vedere următoarele: 
 

- Convocatorul Adunării Comitetului Creditorilor a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20314/29.10.2018 și afișat pe 
site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/10/Convocare-Adunare-Comitet-
Creditori-SC-ACM-Zarco-SRL-din-data-de-05.11.2018.pdf, 

 

în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (2) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, a convocat: 

1 2 0 0 

ADUNAREA COMITETULUI CREDITORILOR 

 SC A.C.M. ZARCO SRL 

pentru data de 05.11.2018, ora 12:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 
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ORDINEA DE ZI 

Ordinea de zi a Adunării Comitetului Creditorilor debitorului SC A.C.M. ZARCO 
SRL: 

(1) Aprobarea solicitării formulate de către SC Part-Truck Construct SRL, în 
calitate de creditor garantat cu privire la plata cheltuielilor de procedură 
aferente bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul 
Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - 
Păltiniş, jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație publică din data 
de 11.09.2018. 

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII COMITETULUI CREDITORILOR 

Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL a fost 
convocată de către lichidatorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (2) și 
urm. din Legea nr. 85/2014.  

Subscrisa va avea în vedere dispozițiile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 ce 
prevăd următoarele: „Comitetul creditorilor se întruneşte ori de câte ori este 
necesar, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, 
ori la cererea oricărui membru al comitetului creditorilor. Comunicarea şi votul se vor 
putea efectua prin orice mijloc care asigură transmiterea textului şi confirmarea 
primirii acestuia”. 
Potrivit dispoziţiilor art. 51 alin (3) din Legea nr. 85/2014, „(3) Deliberările 
comitetului creditorilor vor avea loc în prezenţa administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar şi vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va 
reţine pe scurt conţinutul deliberărilor, precum şi hotărârile luate.” 
Potrivit dispoziţiilor art. 51 alin (4) din Legea nr. 85/2014, „(4) Deciziile 
comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri 
ai acestuia.” 
Potrivit dispoziţiilor art. 51 alin (5) din Legea nr. 85/2014: „(5) Dacă un membru al 
comitetului creditorilor se află, din cauza interesului propriu, în conflict de interese 
cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură, acesta se va abţine 
de la vot, sub sancţiunea anulării deciziei comitetului creditorilor, dacă fără votul 
său nu s-ar fi întrunit majoritatea cerută. În astfel de cazuri, anularea deciziei nu 
exclude răspunderea creditorului demonstrat a se fi aflat în conflict de interese, 
pentru prejudiciile create averii debitorului printr-o asemenea faptă.” 

PARTICIPARE 

La Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL au 
comunicat punct de vedere următorii creditori, membri ai Comitetului 
Creditorilor: 

1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F. P. Caraș-Severin, membru al Comitetului 
Creditorilor, a comunicat punct de vedere nr. 6613/05.11.2018, prin fax, în data 
de 05.11.2018. 
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2. Botoș M. I., președinte al Comitetului Creditorilor, a comunicat punct de vedere 
scris, prin e-mail în data de 05.11.2018; 

2. SC Part - Truck Construct SRL în calitate de cesionar al creanței deținută de 
CEC Bank SA, membru al Comitetului Creditorilor, a comunicat punct de vedere 
scris prin e-mail în data de 05.11.2018; 

CVORUM 

La Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului au transmis puncte de vedere 3 
(trei) creditori membri ai Comitetului Creditorilor din totalul de 3 (trei) creditori 
membri. 
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Comitetului Creditorilor este legal 
întrunită, fiind îndeplinite condițiile imperative instituite de disp. art. 51 alin. (4) 
din Legea nr. 85/2014, deciziile Comitetului Creditorilor luându-se cu majoritatea 
simplă din totalul membrilor acestora.  
Nefiind obiecţiuni cu privire la legalitatea convocării şi ordinea de zi, se constată 
că Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC A.C.M. ZARCO SRL din data 
de 05.11.2018 este legal constituită, drept pentru care se declară deschisă 
şedinţa Adunării Comitetului Creditorilor, trecându-se la prezentarea şi votarea 
ordinii de zi a şedinţei. 

DISCUTAREA ORDINII DE ZI 

 (1) Aprobarea solicitării formulate de către SC Part-Truck Construct SRL, în 
calitate de creditor garantat cu privire la plata cheltuielilor de procedură 
aferente bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul 
Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - 
Păltiniş, jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație publică din data 
de 11.09.2018. 
 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F. P. Caraș-Severin, membru al Comitetului 
Creditorilor, a comunicat următorul punct de vedere:  
„Având în vedere faptul că s-a dispus convocarea comitetului creditorilor debitoarei 
având ca ordine de zi aprobarea solicitării formulată de către SC Part-Truck 
Construct SRL, în calitate de creditor garantat, cu privire la plata cheltuielilor de 
procedură aferente bunului imobil spații de producțite și birouri, situat în str. Șesul 
Roșu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, 
jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație publică din data de 11.09.2018, 
respectiv cererea de eșalonare a plății sumei de 86286,62 lei pe o perioada de 90 de 
zile lucrătoare de la data aprobării cererii, vă comunicăm faptul că nu aprobăm 
această cerere”. 

2. Botoș M. I., președinte al Comitetului Creditorilor a comunicat următorul 
punct de vedere: „aprob cererea SC Part Truck Construct SRL cu privire la plata 
cheltuielilor de procedură aferente bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat 
în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) 
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- Păltiniş, jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație publică din data de 
11.09.2018”. 

3. SC Part - Truck Construct SRL în calitate de cesionar al creanței deținută 
de CEC Bank SA, membru al Comitetului Creditorilor a comunicat următorul 
punct de vedere: „aprob cererea SC Part Truck Construct SRL cu privire la plata 
cheltuielilor de procedură aferente bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat 
în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) 
- Păltiniş, jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație publică din data de 
11.09.2018”. 

CONCLUZII 

Cu majoritatea de 2 voturi pentru, respectiv 1 vot împotriva, Adunarea 
Comitetului Creditorilor decide: Aprobarea solicitării formulate de către SC 
Part-Truck Construct SRL, în calitate de creditor garantat cu privire la plata 
cheltuielilor de procedură aferente bunului imobil spaţii de producţie şi 
birouri, situat în, str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top 
(722/423/2-722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de 
licitație publică din data de 11.09.2018. 

HOTĂRÂRI 

Adunarea Comitetului Creditorilor întrunită în data de 05.11.2018 a hotărât: 
Aprobarea solicitării formulate de către SC Part-Truck Construct SRL, în 
calitate de creditor garantat cu privire la plata cheltuielilor de procedură 
aferente bunului imobil spaţii de producţie şi birouri, situat în, str. Şesul 
Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-722/424/2) - 
Păltiniş, jud. Caraş-Severin, adjudecat în ședința de licitație publică din data 
de 11.09.2018. 

NUMĂR DE EXEMPLARE 

Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, din care 1 
exemplar pentru creditori, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar 
pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

SEMNĂTURI  

 
Președinte de ședință, lichidator judiciar CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL  
reprezentat prin practician în insolvență, asociat coordonator ec. Popescu George                                                                        
_________________________________________________________________________________ 
(numele şi prenumele reprezentantului 
Lichidatorului judiciar)                                                                                
(semnătură şi ştampilă) 
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Secretar de şedinţă  
 
 
Membri ai Comitetului Creditorilor: 
 
D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin – punct de vedere scris 
 

Botoș M. I. – punct de vedere scris 

 
SC Part - Truck Construct SRL în calitate de cesionar al creanței deținută de 
CEC Bank SA - punct de vedere scris   

 


