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 Fax/Tel: 0256/22.08.27,  Mobil: 0745.267.676 
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 PROCES – VERBAL AL ADUNĂRII COMITETULUI CREDITORILOR 

Nr. 922/17.07.2018 
    

Debitor: SC DGTECH INTERNATIONAL  
SRL 
Sediul: Sat Beliu, comuna Beliu, nr. 63, 
jud. Arad 
CUI:   
1 5 1 9 5 6 1 0      

 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 4640/108/2016 
Tribunalul: Arad 
Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Cristian Desideriu 
Debreni 

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

 

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 DGTECH International SRL - în faliment,  in bankruptcy, 
en faillite, cu sediul social în Sat Beliu, comuna Beliu, nr. 63, jud. Arad, înregistrată 
la ORC de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/165/2003, CUI 15195610, 

având în vedere următoarele: 
- Convocatorul Adunării Comitetului Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 

13691/09.07.2018; 
- Convocatorul Adunării Comitetului Creditorilor a fost publicat pe site-ul 

lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2017/04/convocare-SC-Dgtech-International-SRL.pdf; 

- Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasare de creanţe, 
privind debitorul SC Dgtech International SRL nr. 870/06.07.2018 a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 13660/09.07.2018 şi 
afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Raportul-privind-fondurile-din-
lichidare-SC-Dgtech-International-SRL-III.pdf; 

- Plan de distribuire între creditori privind debitorul SC Dgtech International 
SRL nr. 872/06.07.2018 a fost publicat în BPI nr. 13688/09.07.2018 şi 
afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Plan-de-distribuire-intre-creditori-
SC-Dgtech-International-SRL-III1.pdf; 

- Calculul voturilor se va face prin raportare la Tabelul definitiv consolidat 
ajustat II de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Dgtech 
International SRL publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
13690/09.07.2018 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Tabel-definitiv-
consolidat-ajustat-II-SC-Dgtech-International-SRL1.pdf; 

1 2 0 0 
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 în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (2) şi art. 160 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, a convocat: 

ADUNAREA COMITETULUI CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC DGTECH INTERNATIONAL SRL 

pentru data de 17.07.2018, ora 12:00, la sediul acestuia, din Timișoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.  

 
ORDINEA DE ZI 

 
Ordinea de zi a Adunării Comitetului Creditorilor SC Dgtech International SRL – în 
faliment,  in bankruptcy, en faillite:  

(1). Prezentarea Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din 
încasare de creanțe nr. 870/06.07.2018 și a Planului de distribuire între 
creditori nr. 872/06.07.2018. 
  

 
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII COMITETULUI 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 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. 51 alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Comitetul creditorilor se 
întruneşte ori de câte ori este necesar, la cererea administratorului judiciar sau a 
lichidatorului judiciar, după caz, ori la cererea oricărui membru al comitetului creditorilor. 
Comunicarea şi votul se vor putea efectua prin orice mijloc care asigură transmiterea 
textului şi confirmarea primirii acestuia.” 
Potrivit disp. art. 51 alin. (4) din Legea nr. 85/2014: „Deciziile comitetului creditorilor 
se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia.” 
 
Participare: 
La şedinţa Adunării Comitetului Creditorilor debitoarei SC DGTECH 
INTERNATIONAL SRL – în faliment,  in bankruptcy, en faillite, au comunicat puncte 
de vedere în scris următorii creditori, membri ai Comitetului Creditorilor: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Arad, a transmis punct de vedere prin poşta 
electronică, nr. 2946/ad/11.07.2018 în data de 12.07.2018.  
2. Raiffeisen Bank SA, a transmis punct de vedere prin poşta electronică, nr. 
886/17.07.2018 în data de 17.07.2018.  
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Cvorum: 
 

La Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului au transmis puncte de vedere 2 (doi) 
creditori membri ai Comitetului Creditorilor din totalul de 3 (trei) creditori membri. 
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Comitetului Creditorilor este legal 
întrunită, fiind îndeplinite condițiile imperative instituite de disp. art. 51 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014, deciziile Comitetului Creditorilor luându-se cu majoritatea simplă 
din totalul membrilor acestora.  

Nefiind obiecţiuni cu privire la legalitatea convocării şi ordinea de zi, se constată că 
Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL din data 
de 17.07.2018 este legal constituită, drept pentru care se declară deschisă şedinţa 
Adunării Comitetului Creditorilor, trecându-se la prezentarea şi votarea ordinii de zi a 
şedinţei. 

 
Discutarea ordinii de zi: 

 
(1). Prezentarea Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din 
încasare de creanțe nr. 870/06.07.2018 și a Planului de distribuire între 
creditori nr. 872/06.07.2018. 
1. DGRFP Timișoara – prin A.J.F.P. Arad, Preşedinte al comitetului, în calitate de 
creditor garantat ce deţine un procent de 17,796% din totalul masei credale și în 
calitate de creditor bugetar ce deține un procent de 46,444% din totalul masei 
credale, „A.J.F.P. Arad ia act de Raportul privind fondurile obţinute din lichidare şi din 
încasare de creaţe nr. 870/06.07.2018 şi a Planului de distribuire între creditori nr. 
872/06.07.2018.” 
2. Raiffeisen Bak SA, membru al comitetului, în calitate de creditor garantat ce 
deţine un procent de 3,951% din totalul masei credale și în calitate de creditor 
chirografar ce deține un procent de 5,427% din totalul masei credale, „Raiffeisen Bank 
SA ia cunoștință de conținutul Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din 
încasare de creanțe nr. 870/06.07.2018 și a Planului de distribuire între creditori nr. 
872/06.07.2018, pe care le aprobă.” 

 
CONCLUZII 

 
Lichidatorul judiciar constată faptul că s-au transmis puncte de vedere de către 2 (doi) 
creditori membri ai Comitetului Creditorilor din totalul de 3 (trei) creditori membri, 
fiind respectate prevederile art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014. 

Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL a luat act 
de Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 
870/06.07.2018 și de Planul de distribuire între creditori nr. 872/06.07.2018. 

HOTĂRÂRI 
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 Având în vedere faptul că sunt îndeplinite disp. art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014, 

Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL a luat 
act de Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 
870/06.07.2018 și de Planul de distribuire între creditori nr. 872/06.07.2018. 

 
Semnături: 

 
Lichidator judiciar:  
 
CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL                                                                          
_________________________________________________________________________________ 
(numele şi prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)                                                                                   
  (semnătură şi ştampilă) 

 
Președinte de ședință                                                                                                 
Popescu George      
 
                                                                                                     

 
Membri Comitet: 

1. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Arad, Președinte al Comitetului Creditorilor a 
transmis punct de vedere prin e-mail, în data de 12.07.2018; 

2. Raiffeisen Bank SA, membru al Comitetului Creditorilor a transmis punct de vedere 
prin e-mail, în data de 17.07.2018. 


