
Proces-verbal al Adunării Generale a Creditorilor 
Nr.: 595 Data emiterii: 29.05.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2718/115/2015; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător sindic Juca Petru. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL, cod de identificare fiscală: 15392050; Sediul social: Caransebeș, str. Valea Mare, nr. 
23, ap. 1, jud. Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv consolidat ajustat I de creanțe întocmit împotriva averii debitorului. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, reprezentat prin asociat coordonator Popescu G.. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC A.C.M. Zarco SRL, 
conform Încheierii civile nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 2718/115/2015, în temeiul art. 48 alin. (6) din Legea nr. 
85/2014 comunică: Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL din data de 
29.05.2019, ora 14:00. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Proces-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL 

din data de 29.05.2019, ora 14:00 

Dosar nr. 2718/115/2015 
Judecător-sindic: Juca Petru 
Temei juridic: art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC ACM Zarco SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite 
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 Generale a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 9924/20.05.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2015/10/Convocare-SC-ACM-Zarco-SRL-pentru-data-de-29.05.2019-ora-14.00.pdf, 
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 SC A.C.M. Zarco SRL pentru data de 29.05.2019, ora 14:00, 
la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.  
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL: 
(1). Aprobarea regulamentului de valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New Holland 
LB95B-4PT, Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către lichidatorul 
judiciar. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco 
SRL a fost convocată de către lichidatorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2014.  
În temeiul disp. art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, ședinţa Adunării Generale a Creditorilor este prezidată de 
practician în insolvență ec. Popescu G. asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, practicianul 
în insolvență asigură totodată şi secretariatul şedinţei în conformitate cu dispoziţiile menționate anterior. Potrivit 
dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, 
sedinţele adunării creditorilor au loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a  
creanţelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil 
manifestat expres al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente cu drept de vot. Votul condiţionat este 
considerat vot negativ. Sunt consideraţi prezenţi şi creditorii care au votat valabil prin corespondenţă.” Potrivit 
dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva 
averii debitorului se va determina prin raportare la: e) ulterior publicării în BPI a tabelului definitiv consolidat, astfel 
cum reiese din cuprinsul acestuia.” 
Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL s-au prezentat sau au 
comunicat punct de vedere următorii creditori: 
1. Banca Comercială Română SA, a transmis punctul de vedere scris prin e-mail, în data de 28.05.2019. 
2. DGRFP Timișoara – prin AJFP Caraș - Severin, a transmis punctul de vedere scris cu nr. 3267/28.05.2019, prin fax 
în data de 28.05.2019. 
3. SC Part-Truck Construct SRL în calitate de cesionar al creanței deținută de CEC Bank SA, a transmis punctul de 
vedere scris prin e-mail, în data de 29.05.2019. 
4. Botoș M. I., a transmis punctul de vedere scris prin e-mail, în data de 29.05.2019. 



Cvorum: Lichidatorul judiciar constată faptul că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile 
instituite de art. 48 şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvență, fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 91,103% din 
valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv 
consolidat ajustat 1 al creanţelor întocmit împotriva averii debitorului SC A.C.M. Zarco SRL, publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 11393/06.06.2018. 
Discutarea ordinii de zi: (1). Aprobarea regulamentului de valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile 
Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, 
propus de către lichidatorul judiciar. 
1. Banca Comercială Română SA, în calitate de creditor ce deține un procent de 1,757% din totalul masei credale 
(respectiv 1,929% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris), reprezentată 
convențional de SCA Stoica & Asociații, conform împuternicii avocațiale seria B 2567149/2015, a comunicat 
următorul punct de vedere: „Punctul 1 – Aprobăm regulamentul de valorificare, prin licitație publică, pentru bunurile 
mobile Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton 
PBC 8, propus de către lichidatorul judiciar”. 
2. DGRFP Timișoara – prin AJFP Caraș – Severin, în calitate de creditor ce deține un procent de 27,385% din totalul 
masei credale (respectiv 30,059% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris), a 
comunicat următorul punct de vedere: „D.G.R.F.P.Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în calitate de creditor, aprobă 
Regulamentul de vânzare privind bunurile mobile identificate (Buldoexcavator New Holland LB95B-4 PT, Mașină de 
tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8) și evaluate, cu organizare de licitații publice”. 
3. SC Part-Truck Construct SRL în calitate de cesionar al creanței deținută de CEC Bank SA, creditor ce deține un 
procent de 22,328% din totalul masei credale (respectiv 24,509% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis 
punct de vedere în scris), a comunicat următorul punct de vedere: „1. Subscrisa votează pentru aprobarea 
regulamentului de valorificare prin licitație publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, 
Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către lichidatorul judiciar”. 
4. Botoș M. I., în calitate de creditor ce deține un procent de 39,633% din totalul masei credale (respectiv 43,504% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris), a comunicat următorul punct de vedere: „1. 
Subscrisa votează pentru aprobarea regulamentului de valorificare prin licitație publică pentru bunurile mobile 
Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, 
propus de către lichidatorul judiciar”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 91,103% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau 
care au transmis punct de vedere în scris)  Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL a 
aprobat regulamentul de valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New Holland LB95B-
4PT, Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către lichidatorul judiciar. 
Hotărâri: În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală 
a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL convocată în data de 29.05.2019, la ora 14:00, a hotătât: 
1. Cu o majoritate de 91,103% din totalul masei credale (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
transmis punct de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL a aprobat 
regulamentul de valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, 
Mașină de tăiat asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către lichidatorul judiciar. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


