
 

Depunere proces verbal întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare 

Nr. 1005/23.08.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1151/108/2014; Tribunal: Tribunalul Arad, Secţia a II - a Civilă; Judecător-

sindic: Carmen Stancu. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2-4, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii 

instanţei: Luni – Vineri: 08:30 - 12:30; Joi: 08:30-12:30; 13:00-15:00. 

3.1. Debitor: SC Han Dezna SRL, Cod de identificare fiscală: 10727147; Sediul social: sat Dezna, comuna Dezna, F.N., 

judeţul Arad; Număr de ordine în registrul comerţului J02/390/1998.  

3.2. Administrator special: Șarlea Mihai Claudiu. 

4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, sediul profesional 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: 0256/220.827 sau 

0745.267.676, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George. 

5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Han Dezna SRL 

conform Sentinței nr. 173 din data de 13.05.2014 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1151/108/2014,  în 

temeiul art. 13 şi urm. din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei comunică: Procesul Verbal al Adunării 

Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL. 

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

Proces Verbal al Adunării Generale a Creditorilor SC Han Dezna SRL 

Dosar nr. 1151/108/2014 

Judecător-sindic: Carmen Stancu 

Temei Juridic: art. 13 şi urm. din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 

Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL 

Debitor: SC Han Dezna SRL – în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective 

Descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor:  

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

Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, prin reprezentant asociat 

coordonator ec. Popescu George, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Han Dezna SRL - în reorganizare, 

cu sediul în Sat Dezna, F.N., judeţul Arad, CUI 10727147, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/390/1998, 

numit prin Sentința civilă nr. 173 din data de 13.05.2014, pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II - a civilă, în dosarul 

nr. 1151/108/2014, 

Având în vedere următoarele: 

- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 

15296/10.08.2018. 

În temeiul art. 13 și urm. din Legea nr. 85/2006, a convocat Adunarea Generala a Creditorilor pentru data de 

22.08.2018, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL: 

(1). Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 106 din Legea nr. 85/2006, de către administratorul judiciar al 

debitorului SC Han Dezna SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate în 

trimestru XI conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 

935/13.10.2015. 

(2). Prezentarea situației licitatiilor publice organizate de administratorul judiciar conform hotărârii Adunării 

creditorilor nr. 2852 din data de 02.11.2016 cu privire la valorificarea imobilului "Han Dezna" situat în localitatea 

Dezna, jud. Arad. 

(3). Prezentarea Notei de opinie realizate de catre Ec. Tărăsescu Paul Octavian – Membru titular ANEVAR – EPI, EBM 

(leg. 18012) privind necesarul de investit și pierderea de valoare a activului intitulat Han Dezna ca urmare a 

calamitaților naturale din septembrie 2017. 

(4). Aprobarea ofertei directe cu cumpărător identificat SC DORADI IMPEX SRL, reprezentată prin administrator 

Suciu Teodor, cu sediul in Arad, strada Porumbiței nr. 47, identificată prin CUI RO 8115367, J02/29/1996, pentru 

achizitia activului HAN DEZNA înscris în CF 300035, situat în localitatea Dezna, județul Arad. 

(5). În eventualitatea în care nu se aprobă oferta directă prezentată la punctul (4), aprobarea continuării expunerii pe 

piață prin organizarea de licitații publice cu strigare pornind de la 70%, organizate săptămânal in serii de câte 3 (trei), 

dar nu mai jos de 50% din valoarea de evaluare. 

(6). Prezentarea ofertelor de pază, securitate și monitorizare a activului debitoarei intitulat Han Dezna precum și 

avansarea de sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru asigurarea obiectivului cu pază umană. 

Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de ec. Popescu George practician coordonator al Consultant Insolvență 

SPRL. De asemenea, se asigură totodată și secretariatul şedinţei în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. 1 din Legea 

85/2006.Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin (1) din Legea nr. 85/2006, „cu excepţia cazurilor în care legea cere o 

majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor vor avea loc în prezența titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% 

din valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al 

titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente ”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, „calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) 

împotriva averii debitorului se determină prin raportare la următoarele criterii: c) ulterior confirmării planului de 

reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; 



 

Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor s-au prezentat sau au transmis puncte de vedere în scris 

următorii creditori: 

1. D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 84,807% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către 

Tribunalul Arad prin Sentința civilă nr. 935/13.10.2015, a transmis punct de vedere înregistrat cu nr. 3329/21.08.2018, 

prin e-mail, în data de 22.08.2018. 

La Adunarea Generală a Creditorilor sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere creditorii ale căror creanţe 

însumate reprezintă 84,807% din totalul creanțelor acceptate conform graficului de plăți aferent Planului de 

reorganizare al activității debitorului, confirmat de către Tribunalul Arad prin Sentința civilă nr. 935/13.10.2015.  

Administratorul judiciar constată faptul că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite prevederile art. 15 

din Legea 85/2006, drept pentru care se trece la discutarea ordinii de zi.  

Conform art. 15 alin. (1) adunarea creditorilor poate avea loc în prezenţa titularilor de creanţă însumând cel puţin 30% 

din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, deciziile urmând a fi adoptate cu votul titularilor unei 

majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente. Potrivit art. 15 alin. (2) lit. c, calculul valorii totale a creanţelor se 

determină prin raportare la Programul de plată a creanţelor astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat de 

către Tribunalul Arad prin Sentința civilă nr. 935/13.10.2015. 

Adunarea Generală a Creditorilor este legal constituită, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 

privind procedura de insolvenţă deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul titularilor de creanţe. Nefiind 

obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se constată că Adunarea Creditorilor SC Han Dezna SRL 

din data de 22.08.2018 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 Han Dezna SRL. 

Punctul 1 al ordinii de zi: Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 106 din Legea nr. 85/2006, de către 

administratorul judiciar al debitorului SC Han Dezna SRL cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia 

plăților efectuate în trimestru XI conform graficului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa 

Civilă nr. 935/13.10.2015. 

1. D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 84,807% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către 

Tribunalul Arad prin Sentința civilă nr. 935/13.10.2015 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) a votat astfel: "Am luat act de acesta ". 

Punctul 2 al ordinii de zi: Prezentarea situației licitatiilor publice organizate de administratorul judiciar conform 

hotărârii Adunării creditorilor nr. 2852 din data de 02.11.2016 cu privire la valorificarea imobilului "Han Dezna" situat 

în localitatea Dezna, jud. Arad.  

1. D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 84,807% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către 

Tribunalul Arad prin Sentința civilă nr. 935/13.10.2015 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) a votat astfel: "Am luat act de acesta ". 

Punctul 3 al ordinii de zi: Prezentarea Notei de opinie realizate de către Ec. Tărăsescu Paul Octavian – Membru titular 

ANEVAR – EPI, EBM (leg. 18012) privind necesarul de investit și pierderea de valoare a activului intitulat Han Dezna 

ca urmare a calamitaților naturale din septembrie 2017. 

1. D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 84,807% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către 

Tribunalul Arad prin Sentința civilă nr. 935/13.10.2015 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) a votat astfel: "În ceea ce privește nota de opinie realizată de către 

ec. Tărăsescu P. membru titular ANEVAR-EPI, EBM privind necesarul de investit și pierderea de valoare a activului 

intitulat Han Dezna ca urmare a calamităților naturale din septembrie 2017, considerăm că expertul ANEVAR 

răspunde de veridicitatea celor afirmate prin nota/raport, evaluarea fiind o lucrare de specialitate care necesită studii 

specifice". 

Punctul 4 al ordinii de zi: Aprobarea ofertei directe cu cumpărător identificat SC DORADI IMPEX SRL, reprezentată 

prin administrator Suciu Teodor, cu sediul in Arad, strada Porumbiței nr. 47, identificată prin CUI RO 8115367, 

J02/29/1996, pentru achizitia activului HAN DEZNA înscris în CF 300035, situat în localitatea Dezna, județul Arad. 

1. D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 84,807% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către 

Tribunalul Arad prin Sentința civilă nr. 935/13.10.2015 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) a votat astfel: "Nu aprobăm oferta direct a cumpărătorului Doradi 

Impex SRL, având în vedere faptul că nu ne este acoperită în întregime creanța". 

Punctul 5 al ordinii de zi: În eventualitatea în care nu se aprobă oferta directă prezentată la punctul (4), aprobarea 

continuării expunerii pe piață prin organizarea de licitații publice cu strigare pornind de la 70%, organizate săptămânal 

in serii de câte 3 (trei), dar nu mai jos de 50% din valoarea de evaluare. 

1. D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 84,807% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către 

Tribunalul Arad prin Sentința civilă nr. 935/13.10.2015 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) a votat astfel: "Suntem de acord". 



 

Punctul 6 al ordinii de zi: Prezentarea ofertelor de pază, securitate și monitorizare a activului debitoarei intitulat Han 

Dezna precum și avansarea de sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru asigurarea obiectivului cu 

pază umană. 

1. D.G.R.F.P. Timișoara – A.J.F.P. Arad, în calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 84,807% din totalul 

creanțelor prevăzute în Graficul de Plăţi aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat de către 

Tribunalul Arad prin Sentința civilă nr. 935/13.10.2015 (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor 

prezenți sau care au transmis punct de vedere scris) a votat astfel: "Propunem sî fie desemnată cîștigătoare oferta care a 

propus prețul cel mai mic, iar în ceea ce privește avansarea de sume arătăm că nu aprobăm această solicitare". 

În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și a celor care au votat prin corespondență, Adunarea Generală a 

Creditorilor debitorului SC Han Dezna SRL hotărăşte: 

1. Cu o majoritate de 84,81% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 

vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 106 din Legea nr. 

85/2006 de către administratorul judiciar al debitorului SC Han Dezna SRL cu privire la situația financiară a averii 

debitorului și situaţia plăților efectuate în trimestrul unsprezece conform graficului de plăți aprobat prin planul de 

reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă 935/13.10.2015. 

2. Cu o majoritate de 84,81% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 

vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de situața licitatiilor publice organizate de administratorul 

judiciar conform hotărârii Adunării creditorilor nr. 2852 din data de 02.11.2016 cu privire la valorificarea imobilului 

"Han Dezna" situat în localitatea Dezna, jud. Arad. 

3. Cu o majoritate de 84,81% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 

vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Nota de opinie realizată de către Ec. Tărăsescu Paul 

Octavian – Membru titular ANEVAR – EPI, EBM (leg. 18012) privind necesarul de investit și pierderea de valoare a 

activului intitulat Han Dezna ca urmare a calamitaților naturale din septembrie 2017 și consideră că expertul ANEVAR 

răspunde de veridicitatea celor afirmate prin nota/raport, evaluarea fiind o lucrare de specialitate care necesită studii 

specifice. 

4. Cu o majoritate de 84,81% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 

vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor nu aprobă oferta directă cu cumpărător identificat SC DORADI 

IMPEX SRL, reprezentată prin administrator Suciu Teodor, cu sediul in Arad, strada Porumbiței nr. 47, identificată prin 

CUI RO 8115367, J02/29/1996, pentru achiziția activului HAN DEZNA înscris în CF 300035, situat în localitatea 

Dezna, județul Arad, având în vedere faptul că nu se acoperă în întregime creanțele 

5. Cu o majoritate de 84,81% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 

vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață prin organizarea de licitații 

publice cu strigare pornind de la 70%, organizate săptămânal in serii de câte 3 (trei), dar nu mai jos de 50% din valoarea 

de evaluare. 

6. Cu o majoritate de 84,81% din totalul masei credale admisă conform Graficului de plăți aferent Planului de 

reorganizare al activității debitorului, (respectiv 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de 

vedere scris) Adunarea Generală a Creditorilor a propus să fie desemnată câștigătoare oferta care a propus prețul cel 

mai mic și nu a aprobat avansarea de sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru asigurarea 

obiectivului cu pază umană 

Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 3 (trei)  exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditori, 1 exemplar 

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

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

 

 


