
Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvență 

Nr.: 1336 Din data de 05.05.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1212/96/2019; Tribunal Harghita, Secţia a II-a Civilă.Judecător sindic: Vâga 

Sonia 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Miercurea Ciuc, Str. Szasz, nr. 6, cod 530132, jud. Harghita. 

3.1. Debitor: SC Pemicam Trans SRL, cod de identificare fiscală: 29531167; Sediul social: loc. Miercurea Ciuc, str. 

Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita; Număr de ordine în registrul comerţului J19/9/2012. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 

jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 

0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Pemicam Trans SRL, 

conform Hotărârii nr. 1829/19.12.2019 pronunțată în dosarul nr. 1212/96/2019 de către Tribunalul Harghita, Secţia a II 

- a Civilă,  în temeiul art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 comunică: Procesul-verbal al Adunării Generale a 

Creditorilor debitorului SC Pemicam Trans SRL din data de 05.05.2020, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 

(două) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 

Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pemicam Trans SRL 

din data de 05.05.2020 

Număr dosar 1212/96/2019, Tribunal Harghita 

Judecător sindic: Vâga Sonia 

Temei juridic art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Pemicam Trans SRL 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 

înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu 

George, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC PEMICAM TRANS SRL – în faliment, in bankruptcy, en 

faillite, cu sediul în localitatea Miercurea Ciuc, str. Mihai Eminescu, nr. 17, jud. Harghita, CUI 29531167, înregistrată 

în Registrul Comerţului sub nr. J19/9/2012, numit prin Sentința civilă nr. 1829 din data de 19.12.2019 pronunţată de 

către Tribunalul Harghita, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1212/96/2019, având în vedere următoarele: 

-Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 6039/02.04.2020 și afișată pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Convocator-AGC-pentru-

05.05.2020.pdf;  

-   Suplimentul la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 

PEMICAM TRANS SRL a fost publicat în BPI nr. 6172/07.04.2020 și afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la link-

ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Supliment-la-Raportul-privind-cauzele-SC-Pemicam-

Trans-SRL.pdf; 

-Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC PEMICAM TRANS SRL a fost publicat în BPI 

nr. 4442/04.03.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-

content/uploads/2020/03/Tabel-definitiv-de-creante-intocmit-impotriva-averii-debitorului-SC-Pemicam-Trans-SRL.pdf; 

În temeiul dispoziţiilor art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvență, a convocat ADUNAREA GENERALĂ A CREDITORILOR DEBITORULUI SC PEMICAM TRANS SRL 

pentru data de 05.05.2020, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 

Timiş, cu următoarea ordine de zi: 

(1).Prezentarea suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 

debitorului. 

(2).Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea introducerii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 

administratorilor debitoarei dl. Moraru P. și dna Moraru M., respectiv mandatarea persoanei care să introducă cererea. 

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR 

Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de practician în insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant 

Insolvență SPRL.  

De asemenea, se asigură totodată şi secretariatul şedinţei în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 

85/2014: „Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, dacă 

prezenta lege sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. Secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina 

administratorului judiciar/lichidatorului judiciar.” 

Potrivit disp. art. 49 alin (1) din Legea nr. 85/2014: „Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, 

şedinţele 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 disp. art. 49 alin (2) lit. e) 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 PEMICAM TRANS SRL au comunicat puncte de vedere 

următorii creditori: 

1. D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Harghita – creditor ce deține un procent de 97,748% (creanță bugetară) din totalul 

creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creante întocmit împotriva averii debitorului SC PEMICAM TRANS SRL 

publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020, a transmis punct de vedere nr. 7394/05.05.2020 prin fax în data de 05.05.2020. 

CVORUM 

Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Generală a Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile 

instituite de art. 49 din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind transmise puncte de vedere din partea 

creditorilor ale căror creanţe însumate reprezintă 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creante 

întocmit împotriva averii debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 

4442/04.03.2020. 

Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se constată că Adunarea Generală a Creditorilor 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL din data de 05.05.2020 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 PEMICAM 

TRANS SRL. 

DISCUTAREA ORDINII DE ZI 

(1). Prezentarea suplimentului la raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență a 

debitorului. 

1. D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Harghita – creditor ce deține un procent de 97,748% (creanță bugetară) din totalul 

creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creante întocmit împotriva averii debitorului SC PEMICAM TRANS SRL 

publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 

comunicat punct de vedere), a transmis următorul vot: „Subscrisa, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Revoluției din 

Decembrie, nr. 20, reprezentată prin Șef Administrație Ec. DIMEN HUNOR – DENES, în calitate de creditor, prin 

prezenta, cu privire la convocarea ședinței adunării creditorilor, pentru 05.05.2020, solicităm prorogarea discuției la o 

dată ulterioară, ținând cont de starea de urgență instituită la nivel național, precum și de reglementările / recomandările 

juridice incidente în materia insolvenței, data la care contextul actual va fi depășit și astfel va fi posibilă reluarea 

exercitării drepturilor și obligațiilor juridice, fără a se crea premisa lezării unor interese legitime”. 

CONCLUZII 

Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din 

totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat 

prorogarea discuției la o dată ulterioară, ținând cont de starea de urgență instituită la nivel național. 

DISCUTAREA ORDINII DE ZI 

(2). Exprimarea unei opinii cu privire la oportunitatea introducerii cererii de antrenare a răspunderii patrimoniale a 

administratorilor debitoarei dl. Moraru P. și dna Moraru M., respectiv mandatarea persoanei care să introducă cererea. 

1. D.G.R.F.P. Brașov prin A.J.F.P. Harghita – creditor ce deține un procent de 97,748% (creanță bugetară) din totalul 

creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creante întocmit împotriva averii debitorului SC PEMICAM TRANS SRL 

publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 

comunicat punct de vedere), a transmis următorul vot: „Subscrisa, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Revoluției din 

Decembrie, nr. 20, reprezentată prin Șef Administrație Ec. DIMEN HUNOR – DENES, în calitate de creditor, prin 

prezenta, cu privire la convocarea ședinței adunării creditorilor, pentru 05.05.2020, solicităm prorogarea discuției la o 

dată ulterioară, ținând cont de starea de urgență instituită la nivel național, precum și de reglementările / recomandările 

juridice incidente în materia insolvenței, data la care contextul actual va fi depășit și astfel va fi posibilă reluarea 

exercitării drepturilor și obligațiilor juridice, fără a se crea premisa lezării unor interese legitime”. 

CONCLUZII 

Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din 

totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat 

prorogarea discuției la o dată ulterioară, ținând cont de starea de urgență instituită la nivel național. 

HOTĂRÂRI 

Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC PEMICAM TRANS SRL din data de 05.05.2020 a hotărât: 

1.Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din 

totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat 

prorogarea discuției la o dată ulterioară, ținând cont de starea de urgență instituită la nivel național. 

2.Cu o majoritate de 97,748% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii 

debitorului SC PEMICAM TRANS SRL publicat în BPI nr. 4442/04.03.2020 (respectiv un procent de 100,00% din 

totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat punct de vedere), Adunarea Generală a Creditorilor a solicitat 

prorogarea discuției la o dată ulterioară, ținând cont de starea de urgență instituită la nivel național. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


