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PROCES – VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR 
Nr. 868/05.07.2018 

 
    

Debitor: S.C. Reșița Reductoare și 
Regenerabile S.A. 
Sediul: Reșița, str. Făgărașului, nr. 30,  
judeţul Caraș-Severin 
CUI:   
1 0 6 1 8 3 9       

 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 2391/115/2014 
Tribunalul: Caraș-Severin 
Secţia: a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Deteșan Daniela 

  
Încheiat astăzi,                           Orele 
0 5 0 7 2 0 1 8 

 1 5 0 0 
 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub 
nr. 0649, Cod de Înregistrare Fiscală 31215824, prin reprezentant asociat 
coordonator ec. Popescu George, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC 
Reșița Reductoare și Regenerabile SA – în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement, cu sediul în localitatea Reşița, str. Făgărașului, nr. 30, 
judeţul Caraș-Severin, cod unic de identificare fiscală RO 1061839, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J11/956/1991, numit prin Încheierea civilă nr. 
126/JS/CC din data de 01.08.2014 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, 
Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 2391/115/2014, 
 
Având în vedere următoarele: 
- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în Buletinul 
procedurilor de insolvență nr. 12726/25.06.2018;  
- Convocatorul Adunării Generare a Creditorilor a fost afișat pe site-ul subscrisei, 
www.consultant-insolvență.ro, la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/08/Convocator-AGC-din-
05.07.2018.pdf; 
- Convocatorul și oferta directă formulată de persoana fizică Beg G. I., pentru achiziția 
bunului mobil din averea debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA – 
autoturism VW GOLF 5, au fost transmise către creditori; 
 
în temeiul art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014, a convocat: 

 
ADUNAREA GENERALĂ A CREDITORILOR 

SC REȘIȚA REDUCTOARE ȘI REGENERABILE SA 
 
Pentru data de 05.07.2016, ora 15:00, la sediul administratorului judiciar din 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 



 
                      
 

 

  2 
 

  

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 
 

 
ORDINEA DE ZI 

 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor SC Reșița Reductoare și Regenerabile 
SA – în insolvență:  
 
(1) Aprobarea ofertei directe formulată de persoana fizică Beg G. I., pentru 
achiziția bunului mobil din averea debitoarei SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA – autoturism VW GOLF 5, nr. de înmatriculare CS 74 UCM, an de 
fabricație 2004, nr. de identificare WVWZZZ1KZ5W121077 la prețul de 1.000 
euro. 

 
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR: 

 
Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de practician în insolvență ec. Popescu 
George practician coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, 
administratorul judiciar  asigură totodată și secretariatul şedinţei în conformitate cu 
dispoziţiile 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 exceptia 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. c) din Legea nr. 85/2014: „Calculul valorii totale a 
creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva averii debitorului se va determina prin 
raportare la: c) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la deschiderea 
procedurii de faliment, potrivit cuantumului cuprins în programul de plăţi, modificat în 
urma stingerii creanţelor achitate în plan. ” 
 
Participare: 
 
La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, au comunicat 
puncte de vedere în scris următorii creditori: 
 
1. UCM Hydro SRL – creditor garantat ce deține un procent de 2,687% din totalul 
creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al 
activității debitorului confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în 
urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 3,142% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a 
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 transmis punct de vedere, prin poșta electronică, în data de 27.06.2018. 

 
2. UAT Municipiul Reșița (Consiliul Local al Municipiului Reșița, Serviciul Public 
Direcția Impozite și Taxe) – creditor bugetar ce deține un procent de 3,730% din 
totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, 
şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 
4,360% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere 
scris, a transmis punct de vedere nr. 55690/04.07.2018, prin poșta electronică, în 
data de 04.07.2018. 
 
3. D.G.R.F.P. Timişoara - A.J.F.P. Caraș-Severin – creditor bugetar ce deține un 
procent de 31,138% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți 
aferent Planului de reorganizare al activității debitorului confirmat prin  Sentinţa civilă 
nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, 
respectiv un procent de 36,400% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
comunicat un punct de vedere scris, a transmis punct de vedere nr. 262/04.07.2018, 
prin poșta electronică și prin fax, în data de 05.07.2018. 
 
4. Bară A. – creditor salarial, a transmis punct de vedere prin poştă electronica în data 
de 27.06.2018, fără drept de vot, conform Programului de plată a creanțelor aferent 
Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 
91/20.04.2017, creanța acestuia fiind achitată în totalitate prin planul de 
reorganizare. Punctul de vedere a acestui creditor nu va fi consemnat în votarea 
unicului punct de pe ordinea de zi. 
 
5. Pop S. D. – creditor salarial, a transmis punct de vedere prin poştă electronică în 
data de 27.06.2018, fără drept de vot, conform Programului de plată a creanțelor 
aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă 
nr. 91/20.04.2017, creanța acestuia fiind achitată în totalitate prin planul de 
reorganizare. Punctul de vedere a acestui creditor nu va fi consemnat în votarea 
unicului punct de pe ordinea de zi. 
 
6. ICE Investing Consulting Engineering SA – creditor chirografar ce deține un 
procent de 45,743% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți 
aferent Planului de reorganizare al activității debitorului confirmat prin Sentinţa civilă 
nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, 
respectiv un procent de 53,474% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
comunicat un punct de vedere scris, a transmis punct de vedere prin poșta electronică 
în data de 04.07.2018. 
 
7. Burgerom SRL – creditor chirografar ce deține un procent de 0,047% din totalul 
creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al 
activității debitorului confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în 
urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 0,055% din 
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 totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a 

transmis punct de vedere prin poșta electronică în data de 27.06.2018. 
 
8. ICESA Energy SRL – creditor chirografar ce deține un procent de 2,198% din 
totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, 
şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 
2,570% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere 
scris, a transmis punct de vedere prin poșta electronică în data de 27.06.2018. 

 
Cvorum: 

 
La Adunarea Generală a Creditorilor sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere 
creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 85,544% din totalul creanțelor 
acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității 
debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017 şi modificate în urma 
stingerii creanţelor achitate prin plan. 
Administratorul judiciar constată faptul că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, 
fiind îndeplinite prevederile art. 48 și art. 138 din Legea nr. 85/2014, drept pentru 
care se trece la discutarea ordinii de zi.  
Conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 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. 49 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014, calculul valorii totale a 
creanţelor se determină prin raportare la cuantumul cuprins în programul de plăți 
aferent planului de reorganizare, până la deschiderea procedurii de faliment, modificat 
în urma stingerii creanțelor achitate în plan. 
Adunarea Generală a Creditorilor este legal constituită, iar în conformitate cu 
dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 85/2014, deciziile adunării creditorilor se adoptă cu 
votul favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor 
prezente cu drept de vot.  
Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se constată că 
Adunarea Creditorilor SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA din data de 
05.07.2018 este legal constituită, drept pentru care se declară deschisă şedinţa 
adunării creditorilor, trecându-se la prezentarea și votarea ordinii de zi a şedinţei. 

 
Discutarea ordinii de zi 

 
Ordinea de zi este următoarea: Aprobarea ofertei directe formulată de persoana fizică 
Beg G. I., pentru achiziția bunului mobil din averea debitoarei SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA – autoturism VW GOLF 5, nr. de înmatriculare CS 74 UCM, an de 
fabricație 2004, nr. de identificare WVWZZZ1KZ5W121077 la prețul de 1.000 euro. 
 
1. UCM Hydro SRL – creditor garantat ce deține un procent de 2,687% din totalul 
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 creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al 

activității debitorului confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în 
urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 3,142% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a votat 
„PENTRU” aprobarea ofertei directe formulată de persoana fizică Beg G. I., pentru 
achiziția bunului mobil din averea debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 
– autoturism VW GOLF 5, nr. de înmatriculare CS 74 UCM, an de fabricație 2004, nr. 
de identificare WVWZZZ1KZ5W121077 la prețul de 1.000 euro. 
 
2. UAT Municipiul Reșița (Consiliul Local al Municipiului Reșița, Serviciul Public 
Direcția Impozite și Taxe) – creditor bugetar ce deține un procent de 3,730% din 
totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, 
şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 
4,360% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere 
scris, a transmis următorul punct de vedere: „instituția noastră nu aprobă acest punct 
de pe ordinea de zi”. 
 
3. D.G.R.F.P. Timişoara - A.J.F.P. Caraș-Severin – creditor bugetar ce deține un 
procent de 31,138% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți 
aferent Planului de reorganizare al activității debitorului confirmat prin  Sentinţa civilă 
nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, 
respectiv un procent de 36,400% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
comunicat un punct de vedere scris, a transmis următorul punct de vedere: 
„D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș-Severin, în calitate de creditor a luat act de 
oferta emisă de Beg G. I. în vederea achiziționării bunului mobil autoturism VW GOLF 5, 
aflat în patrimoniul debitoarei la prețul de 1.000 euro, vă comunicăm că nu suntem de 
acord cu aceasta și propunem următoarele: 
- având în vedere că nu s-a reușit valorificarea activului prin licitațiile publice la prețurile 
stabilite prin rapoartele de evaluare și că la momentul actual există această ofertă 
înregistrată la prețul de 1.000 euro pentru bunul mobil autoturism VW GOLF 5, rămas 
neadjudecat din patrimoniul falitei, solicităm organizarea unei noi licitații (cu 
respectarea tuturor formelor de publicitate), la care prețul de pornire să fie cel avansat 
de ofertantul Beg G. I. respectiv 1.000 euro prețul putându-se achita conform ofertei 
depuse de către aceasta, prioritate având cumpărătorul care achită prețul în 
integralitatea lui”. 
 
4. Bară A. – creditor salarial, a transmis punct de vedere prin poştă electronica în data 
de 27.06.2018, fără drept de vot, conform Programului de plată a creanțelor aferent 
Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 
91/20.04.2017, creanța acestuia fiind achitată în totalitate prin planul de 
reorganizare. Punctul de vedere a acestui creditor nu va fi consemnat în votarea 
unicului punct de pe ordinea de zi. 
 
5. Pop S. D. – creditor salarial, a transmis punct de vedere prin poştă electronică în 
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aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă 
nr. 91/20.04.2017, creanța acestuia fiind achitată în totalitate prin planul de 
reorganizare. Punctul de vedere a acestui creditor nu va fi consemnat în votarea 
unicului punct de pe ordinea de zi. 
 
6. ICE Investing Consulting Engineering SA – creditor chirografar ce deține un 
procent de 45,743% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți 
aferent Planului de reorganizare al activității debitorului confirmat prin Sentinţa civilă 
nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, 
respectiv un procent de 53,474% din totalul creditorilor prezenți sau care au 
comunicat un punct de vedere scris, a votat „PENTRU” aprobarea ofertei directe 
formulată de persoana fizică Beg G. I., pentru achiziția bunului mobil din averea 
debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA – autoturism VW GOLF 5, nr. de 
înmatriculare CS 74 UCM, an de fabricație 2004, nr. de identificare 
WVWZZZ1KZ5W121077 la prețul de 1.000 euro. 
 
7. Burgerom SRL – creditor chirografar ce deține un procent de 0,047% din totalul 
creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al 
activității debitorului confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate 
în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 0,055% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere scris, a votat 
„PENTRU” aprobarea ofertei directe formulată de persoana fizică Beg G. I., pentru 
achiziția bunului mobil din averea debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 
– autoturism VW GOLF 5, nr. de înmatriculare CS 74 UCM, an de fabricație 2004, nr. 
de identificare WVWZZZ1KZ5W121077 la prețul de 1.000 euro. 
 
8. ICESA Energy SRL – creditor chirografar ce deține un procent de 2,198% din 
totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, 
şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 
2,570% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat un punct de vedere 
scris, a votat „PENTRU” aprobarea ofertei directe formulată de persoana fizică Beg G. 
I., pentru achiziția bunului mobil din averea debitoarei SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA – autoturism VW GOLF 5, nr. de înmatriculare CS 74 UCM, an de 
fabricație 2004, nr. de identificare WVWZZZ1KZ5W121077 la prețul de 1.000 euro. 

 
CONCLUZII 

 
În urma exprimării votului creditorilor prezenţi și/sau a celor care au votat prin 
corespondență, Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA a hotărât următoarele: 
Cu o majoritate de 50,68% din totalul creanțelor acceptate conform programului de 
plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa 
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civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, 
respectiv un procent de 59,24% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
un punct de vedere scris, Adunarea Generală a Creditorilor aprobă oferta directă 
formulată de persoana fizică Beg G. I., pentru achiziția bunului mobil din averea 
debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA – autoturism VW GOLF 5, nr. de 
înmatriculare CS 74 UCM, an de fabricație 2004, nr. de identificare 
WVWZZZ1KZ5W121077 la prețul de 1.000 euro. 
Cu un procent de 34,87% din totalul creanțelor acceptate conform programului de 
plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa 
civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, 
respectiv un procent de 40,76% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
un punct de vedere scris, Adunarea Generală a Creditorilor nu aprobă oferta directă 
formulată de persoana fizică Beg G. I., pentru achiziția bunului mobil din averea 
debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA – autoturism VW GOLF 5, nr. de 
înmatriculare CS 74 UCM, an de fabricație 2004, nr. de identificare 
WVWZZZ1KZ5W121077 la prețul de 1.000 euro. 

 
HOTĂRÂRI 

 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului  SC Reșița Reductoare și Regenerabile 
SA a hotărât următoarele: 

Cu o majoritate de 50,68% din totalul creanțelor acceptate conform programului de 
plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa 
civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, 
respectiv un procent de 59,24% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
un punct de vedere scris, Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat oferta directă 
formulată de persoana fizică Beg G. I., pentru achiziția bunului mobil din averea 
debitoarei SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA – autoturism VW GOLF 5, nr. 
de înmatriculare CS 74 UCM, an de fabricație 2004, nr. de identificare 
WVWZZZ1KZ5W121077 la prețul de 1.000 euro. 
 

NUMĂR DE EXEMPLARE 
 

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

 
 

Președinte de ședință administrator judiciar CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL   
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George                                                                       
_________________________________________________________________________________ 
(numele şi prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)                                                                                   
  (semnătură şi ştampilă) 

 
Secretar de ședință                                                                                                  
                                                                                                     


