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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 

PROCES – VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR 

Nr. 327/14.03.2019 
Debitor: SC Pema Ovin  SRL 
Sediul: Ciortea, nr. 26, judeţul Caraș 
Severin 
CUI:   
2 8 0 2 3 3 3 0      

 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 3512/115/2016 
Tribunalul: Caraș - Severin 

Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal 
Judecător sindic: Roiescu Claudia 

Încheiat astăzi,                           Orele 
1 4 0 3 2 0 1 9 

 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de 
Organizare sub numărul: RFO II-0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, 
reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului SC Pema Ovin SRL - în faliment,  in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul social în Ciortea, nr. 26, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la ORC de pe lângă 
Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/69/2011, CUI 28023330, 

având în vedere următoarele: 

- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 
4850/07.03.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Convocare-
Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Pema-Ovin-SRL-in-data-de-14.03.2019.pdf; 

- Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe privind 
debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019,  întocmit conform Sentinței 
civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul 
nr. 3512/115/2016/a4 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
4939/08.03.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raportul-privind-
fondurile-din-lichidare-SC-Pema-Ovin-SRL-nr.-288-din-06.03.2019.pdf; 

- Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
290/06.03.2019, întocmit conform Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 
pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, a fost 
depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 4945/08.03.2019 și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2016/08/Plan-de-distribuire-intre-creditori-SC-Pema-Ovin-SRL-nr.-
290-din-06.03.2019.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: 
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ADUNAREA GENERALĂ A CREDITORILOR DEBITORULUI  

SC PEMA OVIN SRL 

pentru data de 14.03.2019, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 

 
ORDINEA DE ZI 

 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL: 

(1). Prezentarea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de 
creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019 și a Planului de 
distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 290/06.03.2019, 
întocmite conform Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul 
Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4. 

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR: 

Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de practician în insolvență ec. Popescu 
George, asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL.  
De asemenea, se asigură totodată şi secretariatul şedinţei în conformitate cu 
prevederile art. 47 alin. (1) din Legea 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. 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 Pema Ovin SRL au 
comunicat puncte de vedere următorii creditori: 
1. Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, punct de vedere scris nr. 
38744/12.03.2019 transmis prin poșta electronică în data de 12.03.2019. 
2. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș - Severin, punct de vedere scris cu nr. 
195/12.03.2019, transmis prin fax în data de 14.03.2019. 

 
CVORUM 

 



  
3 

 

  

Lichidatorul judiciar constată faptul că Adunarea Generală a Creditorilor este legal 
întrunită, având în vedere faptul că sunt îndeplinite condiţiile instituite de art. 49 din 
Legea nr. 85/2014, fiind transmise puncte de vedere din partea creditorilor ale căror 
creanţe însumate reprezintă 45,006% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii 
debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat 
rectificat de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 459/10.01.2018. 
Nefiind obiecţiuni cu privire la legalitatea convocării şi ordinea de zi, se constată că 
Adunarea Generală a Creditorilor SC Pema Ovin SRL din data de 14.03.2019 este 
legal constituită, drept pentru care se declară deschisă şedinţa adunării creditorilor, 
trecându-se la prezentarea şi votarea ordinii de zi a şedinţei.  

 
DISCUTAREA ORDINII DE ZI 

 
(1). Prezentarea Raportului asupra fondurilor obținute din lichidare și din 
încasare de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019 și a 
Planului de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
290/06.03.2019, întocmite conform Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 
pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4. 
 
1. Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, creditor garantat ce deține un 
procent de 34,620% din totalul masei credale, respectiv un procent de 76,922% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a votat 
astfel:„Banca ia cunoștință cu obiecțiuni de Raportul asupra fondurilor obținute din 

lichidare și din încasare de creanțe privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
288/06.03.2019 și de Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema 
Ovin SRL nr. 290/06.03.2019, în sensul că planul de distribuire nu respectă dispozițiile 
Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în 
dosarul nr. 3512/115/2016/a4. Ca urmare, Banca solicită lichidatorului judiciar să 
refacă Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL, în 
conformitate cu dispozițiile Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 pronunțată de 
Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4, în sensul distribuirii către 
subscrisa a sumei de 243.436,69 lei, lacare se va adăuga integral suma de 20.115,64 
lei”. 
2. DGRFP Timișoara prin AJFP Caraș - Severin, creditor bugetar ce deține un 
procent de 10,386% din totalul masei credale, respectiv un procent de 23,078% din 
totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în scris, a votat 
astfel: „D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P. Caraș - Severin, în calitate de creditor, a luat 

act de Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe 
privind debitoarea PEMA OVIN SRL sub nr. 288/06.03.2019 și a Planului de distribuire 
între creditori sub nr. 290/06.03.2019.” 

 
CONCLUZII 

 
Cu un procent de 45,006% din totalul masei credale (respectiv un procent de 
100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în 
scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a luat act de 
Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe 
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privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019 și de Planul de 
distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
290/06.03.2019, întocmite conform Sentinței civile nr. 49/JS din 14.02.2019 
pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 3512/115/2016/a4. 

 
HOTĂRÂRI 

 
Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Pema Ovin SRL, legal convocată 
pentru data de 14.03.2019, a hotărât următoarele:  
1. Cu un procent de 45,006% din totalul masei credale (respectiv un procent de 

100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au transmis punct de vedere în 
scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Pema Ovin SRL, a luat act 
de Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasare de creanțe 
privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 288/06.03.2019 și de Planul de 
distribuire între creditori privind debitorul SC Pema Ovin SRL nr. 
290/06.03.2019, întocmite conform Sentinței civile nr. 49/JS din 
14.02.2019 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 
3512/115/2016/a4. 

 
NUMĂR DE EXEMPLARE 

 
Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare, din care 1 exemplar 
pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

 
SEMNĂTURI  

 
 

Lichidator judiciar CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL                                                   
Președinte de şedinţă asociat coordonator ec. Popescu George 
_________________________________________________________________ 
(numele şi prenumele reprezentantului 
Lichidatorului judiciar)               
(semnătură şi ştampilă) 
 

Secretar  de şedinţă    
Popescu George                                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 


