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-ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - București, Bd I. Mihalache, 41 – 43, sect1, CUI RO 24387371, J40/14506/2008 - 

cu o creanta în cuantum de 8.852,33 lei, creanta chirografara, reprezentând 0,11%, din totalul creantelor înscrise la masa 

credală; 

- CLINICA ROMGERMED SRL - București, B-dul. Drumul Taberei, nr. 12, bl. A2, sc. 2, ap. 23-24, sector 6, cu o 

creanta în cuantum de 10.862,31 lei, creanta chirografara reprezentand 0,13% din totalul creantelor inscrise la masa 

credala; 

- ENGIE Romania SA - București,B-dul. Marasesti, nr. 4-6, corp A, sector 4, cu o creanta în cuantum de 17.399,54 lei, 

creanta chirografara reprezentand 0,21% din totalul creantelor inscrise la masa credala; 

- PIXEL VIEW SRL - București, B-dul. Preciziei, nr. 1, et. 4, sector 6, Preciziei Business Center, cu o creanta în 

cuantum de 27.638,72 lei, creanta chirografara reprezentand 0,33% din totalul creantelor inscrise la masa credala; 

- ITM Ilfov - București, Calea Giulesti nr. 6-8, sector 6, cu o creanta în cuantum de 333,00 lei, creanta bugetara 

reprezentand 0,00% din totalul creantelor inscrise la masa credala; 

-FERASCU DUMITRU - cu o creanta în cuantum de 691,00 lei, creanta salarială, reprezentând 0,01% din totalul 

creantelor înscrise la masa credală, 

-RADU ANDREI IONUT - cu o creanta în cuantum de 691,00 lei, creanta salarială, reprezentând 0,01% din totalul 

creantelor înscrise la masa credală, 

-CULCEA DANUT MARIAN - cu o creanta în cuantum de 461,00 lei, creanta salarială, reprezentând 0,01% din totalul 

creantelor înscrise la masa credală, 

-ANGHELINA GHEORGHE - cu o creanta în cuantum de 691,00 lei, creanta salarială, reprezentând 0,01% din totalul 

creantelor înscrise la masa credală, 

-MERGESCU MIRCEA - cu o creanta în cuantum de 734,00 lei, creanta salarială, reprezentând 0,01% din totalul 

creantelor înscrise la masa credală, 

-RITA GHEORGHE - cu o creanta în cuantum de 734,00 lei, creanta salarială, reprezentând 0,01% din totalul 

creantelor înscrise la masa credală, 

-MARIN GHEORGHE - cu o creanta în cuantum de 461,00 lei, creanta salarială, reprezentând 0,01% din totalul 

creantelor înscrise la masa credală, 

-GHERLAN DANIEL DUMITRU - cu o creanta în cuantum de 3,957,06 lei, creanta salarială, reprezentând 0,05% din 

totalul creantelor înscrise la masa credală. 

La sedinta Adunarii Generale a Creditorilor nu s-a prezentat niciun creditor. 

Și-au exprimat punctul de vedere, prin corespondență, conform art. 48 alin. 4 din Legea nr. 85/2014: 

- prin adresa nr. 8084/ 02.09.2019 

creditorul DGRFP BUCURESTI prin Serviciul Juridic Ilfov - București, str. Sperantei, nr. 40, sect 2, - prin Director 

Executiv Juridic Constantin Rusu, creditor detinand cu o creanta în cuantum de 5.333.400,00 lei, reprezentând 64,55% 

din totalul creantelor înscrise la masa credală și 94,79% din totalul creantelor detinute de creditorii care au exprimat vot 

în adunare. 

- prin adresa nr. 842948/03.09.2019 

Creditorul SECTOR 1 - MUNICIPIUL BUCURESTI - DIRECTIA TAXE SI IMPOZITE LOCALE- București, str. 

Piata Amzei, nr 13, sect 1, prin Director General Veronica Adita Trascaianu, creditor detinand o creanta în cuantum de 

293.281,28 lei, reprezentând 3,55%, din totalul creantelor înscrise la masa credală și 5,21% din totalul creantelor 

detinute de creditorii care au exprimat vot în adunare. 

La punctul 1, înscris pe ordinea de zi, aprobarea uneia dintre cele trei oferte de servicii de evaluare primite, creditorul 

DGRFP BUCURESTI - Serviciul Juridic Ilfov prin Director Executiv Juridic Constantin Rusu, propune desemnare 

ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economico-financiar, iar creditorul SECTOR 1 - MUNICIPIUL 

Bucuresti - Directia Taxe Si Impozite Locale, prin Director General Veronica Adita Trascaianu, propune societatea de 

evaluare Top MAPPS – Master Appraisal SRL. 

Astfel, hotararea Adunarii Generale a Creditorilor este de a aproba oferta cea mai avantajoasa economico-financiar, 

respectiv oferta primita de la societatea MAPPS – Master Appraisal SRL, în valoare de 17.400 lei + TVA, hotarare 

luata cu o majoritate de 68,10% din totalul creantelor inscrise la masa credala și 100% din totalul creantelor detinute de 

creditorii care au exprimat vot în sedinta Adunarii Generale a Creditorilor. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, reprezentantul lichidatorului judiciar declară închisă sedinta Adunării Generale a 

Creditorilor debitorului Compania de Paza Shelter Security SRL. 

Lichidator judiciar provizoriu Casa de Insolventă Hunedoara Filiala București SPRL 

prin reprezentant legal Josan Ioana Roxana 

 

Județul Mehedinţi 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea D&G AGRICOLTURE ENTERPRISE SRL, cod unic de înregistrare: 18704890 

Depunere hotarare adunare creditori SC D&G Agricolture Enterprise SRL 

Număr: 1821, data emiterii: 22.10.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1726/101 anul 2019; Tribunal: Tribunalul Mehedinti Secția a II - a Civilă, de 

Contencios Administrativ și Fiscal;  

2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Dr. Tr. Severin, B-dul. Carol I, nr. 14, județul Mehedinți; Programul 
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arhivei/registraturii instanței: 0900 - 1300; 

3.Debitor: SC D&G Agricolture Enterprise SRL, cod de identificare fiscală: 18704890; sediul social: Mun. Drobeta 

Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedinti, Număr de ordine în registrul comerțului J25/272/2006; 

4. Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis, Cod identificare fiscală 38704372; sediul social în 

Mun. Timisoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, județul Timis; sediul procesual ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. 

Zăbrăuțului nr. 7A, județul Mehedinți;Tel/fax: 0252/354.399 sau 0756482035, prin reprezentant asociat coordonator – 

practician în insolventa S. V., conform conform încheierii pronunțate de Tribunalul Mehedinți, Secția a II - a Civilă, de 

Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1726/101/2019 la data de 26.06.2019. 

5. Consultant Insolvență SPRL – Filiala Timis, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC D&G Agricolture 

Enterprise SRL, conform Încheierii din data de 26.06.2019, pronunțată de Tribunalul Mehedinți Secția a II - a Civilă, în 

dosarul nr. 1726/101/2019, în temeiul art. 59 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolventa comunică în anexă, în număr de 2 (doua) file. 

6.Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanță și unul pentru a fi 

publicat în Buletinul procedurilor de insolvență. 

Hotărârea adunării creditorilor din data de 21.10.2019 

Nr. Inregistare:326/21.10.2019 

Debitor: SC D&G Agricolture Enterprise SRL Sediul: Mun. 

Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. 

Mehedinti  

CUI/CNP: 

1 8 7 0 4 8 9 0      
 

Date privind dosarul: Număr dosar: 1726/101 anul 

2019 

Tribunalul: Mehedinti Secția: a II -a Civilă de 

Contencios Administrativ și Fiscal 

Încheiat astăzi,                                                                                                                                               Orele 

2 1 1 0 2 0 1 9 

 

Adunarea creditorilor debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL a fost convocată de 

administratorul judiciar în temeiul dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolventa, la sediul profesional al acestuia din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, județul 

Mehedinți. Convocatorul Adunării Creditorilor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 19417 din 

data de 15.10.2019. 

1 4 3 0 

Ordine de zi 

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC D&G Agricolture Enterprise SRL:  

1.Prezentarea raportului intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 58 alin. (1) din Legea 85/2014, întocmit de 

administratorul judiciar al debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, publicat în BPI nr. 14288/22.07.2019. 

2.Prezentarea raportului privind cauzele și imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa a debitoarei SC 

D&G Agricolture Enterprise SRL, intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, publicat în BPI nr. 18983/09.10.2019. 

3.Alegerea comitetului creditorilor debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, raportat la dispozitiile art. 50 

alin. (4) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, precum și a presedintelui 

comitetului creditorilor. 

4.Confirmarea administratorului judiciar respectiv societatea profesionala de insolventa Consultant Insolvență SPRL 

Filiala Timiș, desemnat de judecatorul sindic, conform încheierii pronunțată de Tribunalul Mehedinți la data de 

26.06.2019, precum și a retribuției acestuia conform ofertei financiare depuse la dosarul cauzei. 

Desfășurarea Ședinței Adunarii Creditorilor 

Participare: 

La ședința Adunării Creditorilor debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL au fost prezenti sau au comunicat 

puncte de vedere în scris următorii creditori: 

1. A fost prezent DGRFP Craiova – AJFP Mehedinți – prin delegat domnul A.P., creditor garantat ce deține un 

procent de 63,95% din totalul creanțelor cu drept de vot inscrise la masa credala. 

2. A fost prezent cu punct de vedere scris reprezentantul Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale – Agentia de 

Plati și Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A), domnul H.S. conform delegatie nr. 5246 din data de 17.10.2019, 

creditor bugetar ce detine un procent de 3,90% din totalul creanțelor cu drept de vot inscrise la masa credala - Adresa 

nr. 39281/17.10.2019, inregistrata la biroul administratorului judiciar 324/21.10.2019.  

3. A transmis punct de vedere scris Primaria Comunei Punghina- creditor bugetar ce detine un procent de 3,84% din 

totalul creanțelor cu drept de vot inscrise la masa credala - Adresa FN/21.10.2019 inregistrata la biroul 

administratorului judiciar sub nr. 323/21.10.2019, comunicat prin e-mail. 

Cvorum 

Administratorul judiciar constată faptul că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile 

instituite de art. 49 alin. (1) și (2), din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, fiind transmise puncte de 

vedere din partea creditorilor ale căror creanțe însumate reprezintă 71,69% din valoarea totală a creanțelor împotriva 

averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar al creanțelor intocmit împotriva 

debitorului SC D&G Agricolture Enterprise SRL, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 19248 din data 
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de 14.10.2019.  

Fiind îndeplinite condițiile instituite de lege se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi. 

Discutarea ordinii de zi:  

Conform procesului verbal al adunarii creditorilor nr. 326/21.10.2019, depus la dosarul cauzei. 

Hotarari: 

1.Adunarea creditorilor cu un procent de 100 % din totalul creanțelor prezente sau care au trimis punct de vedere 

scris, respectiv 71,69 % din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise la masa credală au luat act de raportul intocmit 

în conformitate cu dispozitiile art. 58 alin. (1) din Legea 85/2014, întocmit de administratorul judiciar al debitoarei 

SC D&G Agricolture Enterprise SRL, publicat în BPI nr.14288/22.07.2019 și nu are obiectiuni. 

2.Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanțelor prezente sau care au trimis punct de vedere 

scris, respectiv 71,69% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise la masa credală au luat act de raportul intocmit 

în conformitate cu dispozitiile art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014, întocmit de administratorul judiciar al debitoarei 

SC D&G Agricolture Enterprise SRL, publicat în BPI nr. 18983/09.10.2019.  

De asemenea adunarea creditorilor cu un procent de 94,73% din totalul creanțelor prezente sau care au trimis punct 

de vedere scris, respectiv 67,85% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise la masa credală a formulat 

urmatoarele obiectiuni la raportul prezentat, respectiv: 

- “nu suntem de acord în totalitate, cu concluziile administratorului judiciar privind - Capitolul – V – „ Raspunderea 

organelor de conducere ale debitoarei, unde nu a stabilit o concluzie concreta în ceea ce privește existența faptelor 

privind raspunderea materiala a persoanelor vinovate de aparitia insolventei; 

- solicitam administratorului judiciar sa completeze de îndată acest capitol V și sa concluzioneze opinia sa asupra 

tuturor faptelor prevazute la art. 169 din Legea 85/ 2014 – privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolventa; 

- de asemenea, conform atributiunilor sale, administratorul judiciar sa introduca cât mai urgent acțiunea în instanța - 

pentru stabilirea raspunderii materiale a persoanelor vinovate, conform prevederilor art. 169 alin.(1) din Legea nr. 85 

/ 2014 – privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa; 

 - la intocmirea actiunii prevazute de art.169 alin.(1) din Legea 85/ 2014, se vor pune sub analiza și faptele privind 

lipsa actiunilor din partea organelor de conducere a debitoarei – privind recuperarea datoriilor de la – debitorii diversi 

- precum și faptul ca administratorul societar nu a respectat prevederile legale, prevazute de proiectele – în baza 

cărora debitoarea a primit fonduri U.E. și modul cum au fost folosite subventiile primite – acest fapt conducând la 

datorii imense către A.P.I.A.”. 

In concluzie, administratorul judiciar în perioada urmatoare va intocmi un supliment la Raportul privind cauzele și 

imprejurarile aparitiei insolvenței debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, prin care va raspunde 

obiectiunilor precizate mai sus, urmand a se introduce și actiunea prevazuta de dispozitiile art. 169 alin. (1) din Legea 

85/2014. 

3.Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creanțelor prezente sau care au trimis punct de vedere 

scris, respectiv 71,69% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise la masa credală aproba formarea unui comitet 

din 3 membri în urmatoarea componenta: 

1. DGRFP Craiova – A.J.F.P. Mehedinti – creditor garantat – Presedinte (s-a oferit voluntar); 

2. U.A.T. Comuna Punghina – creditor bugetar – membru (s-a oferit voluntar); 

3.A.P.I.A..- creditor bugetar– membru (s-a oferit voluntar). 

4.Adunarea creditorilor cu un procent de 94,58% din totalul creanțelor prezente sau care au trimis punct de vedere 

scris, respectiv 67,79% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise la masa credală CONFIRMA administratorul 

judiciar desemnat de judecatorul sindic la data de 26.06.2019 respectiv societatea profesionala de insolventa 

Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș prin asociat coordonator ec. S.V și APROBA remuneratia acestuia 

conform OFERTEI FINANCIARE nr. 312 / 14.10.2019, prezentate Adunarii creditorilor, care respecta prevederile 

art. 38, alin.(2) din O.U.G. nr. 86 din 2006 – privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa, de unde 

rezulta complexitatea acestui dosar, care respecta și prevederile altor acte normative în domeniu, precum și 

prevederile Legii nr. 85/ 2014. Se hotaraste astfel ca onorariul administratorului judiciar în perioada de insolventa 

generala, cât și de reorganizare judiciara să fie în cuantum fix lunar de 2.000 Euro / luna - exclusiv TVA (plătit în lei 

la cursul BNR, la data platii) și un onorariu de succes variabil în procent de 10 % - exclusiv TVA din valoarea 

sumelor recuperate ca urmare a valorificarii bunurilor mobile și imobile din patrimoniul debitoarei și din incasarea 

creantelor de recuperat. 

Număr de exemplare: 

Prezentul proces – verbal a fost încheiat în cinci (5) exemplare, din care un exemplar pentru creditori, 1 exemplar 

pentru administratorul judiciar și 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Administrator judiciar, Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis 

prin asociat coordonator – practician în insolventa S.V. 

 

 

 

 


