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Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 2372 Data emiterii: 05.07.2021 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. 
3. Debitor: SC Tantal Company SRL, cod de identificare fiscală 8303280 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, 
nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/240/1996. 
4. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat rectificat III de creanțe împotriva averii debitorului Tantal Company 
SRL. 
5. Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile 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: office@consultant-insolventa.ro, reprezentată legal prin asociat 
coordonator ec. Popescu G., și Yna Consulting SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, 
jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal prin asociat 
coordonator ec. Motoi G.. 
6. Subscrisa: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului Tantal Company SRL, conform Încheierii nr. 2587 din data de 21.11.2013, pronunţată 
de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9708/30/2012, în temeiul art. 14 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, comunică Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Tantal 
Company SRL din data de 05.07.2021, ora 10:00, în număr de 2 (două) file. 

Proces-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului  

SC Tantal Company SRL din data de 05.07.2021, ora 10:00 
Număr dosar: 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă; 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 14 alin.(6) din Legea nr. 85/2006 
Lichidator judiciar: Consorțiul format din societățile Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Tantal Company SRL  
Subscrisa lichidator judiciar - societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. mansardă, jud. Timiș, cod de identificare 
fiscală 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Popescu G. și 
YNA Consulting SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, cod de 
identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Motoi 
G., al debitorului SC Tantal Company SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. 
Enric Baader, nr. 13, jud. Timiș, cod unic de identificare fiscală 8303280, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
J35/240/1996, numit prin Încheierea din data de 21.11.2013 pronunţată de către Tribunalul Timis, Secţia a II – Civilă, 
în dosarul nr. 9708/30/2012, având în vedere următoarele: 
- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 05.07.2021, ora 10:00 a 
fost publicat în BPI nr. 11370/28.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/06/Dubla-convocare-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-Tantal-Company-SRL-
in-data-de-05.07.2021-si-12.07.2021-ora-10.00.pdf; 
- Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL 
din data de 05.07.2021 ora 10:00, nr. 2234/23.06.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
11397/29.06.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/06/Raport-de-activitate-cu-privire-la-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-
de-02.07.2021-si-09.07.2021.pdf; 
în temeiul art. 13, art. 14 și urm. din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului SC Tantal Company SRL pentru data de 05.07.2021, la ora 10:00, la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. În cazul lipsei de cvorum de prezență la 
ședința adunării creditorilor convocată în data de 05.07.2021, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată cu 
aceeași ordine de zi în data de 12.07.2021, la ora 10:00 la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Tantal Company SRL din data de 05.07.2021, la ora 
10:00: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, 
serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 100% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare. 
(2). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, 
serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL la prețul de 90% din valoarea de piață 
stabilită prin raportul de evaluare. 
(3). Aprobarea cheltuielilor cu închirierea unui spațiu pentru depozitarea bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 
63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, în vederea asigurării securității și conservării 
bunului până la valorificarea acestuia, conform ofertelor de chirii depuse. 
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(4). Aprobarea cheltuielilor cu încărcarea-descărcarea și transportul bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, 
an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, către spațiul care va fi închiriat, conform ofertelor de 
servicii depuse. 
(5). În ipoteza respingerii punctului 3 și 4 de pe ordinea de zi, aprobarea casării și valorificării ca deșeuri de fier a 
bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL, 
conform notei de opinie a expertului evaluator membru ANEVAR Cojocaru M.. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de ec. Popescu G. 
practician coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, lichidatorul judiciar asigură totodată și 
secretariatul şedinţei în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 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) lit. d) din Legea nr. 85/2006: „calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. 
(1) împotriva averii debitorului se determină prin raportare la următoarele criterii: d) ulterior afişării tabelului definitiv 
consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.” 
Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din Legea nr. 85/2006: „ Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea 
vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic 
căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi 
comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau 
lichidatorului.” 
Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 05.07.2021, la ora 
10:00 s-au prezentat și/sau au comunicat voturi următorii creditori: 
1. D.G.R.F.P. Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș - creditor bugetar deținând un procent 
de 7,234% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii 
debitorului Tantal Company SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017, a comunicat votul nr. TMG 
DEX 65.322/2017/30.06.2021 prin e-mail în data de 01.07.2021 
Cvorum: Preşedintele de şedinţă constată faptul că nu sunt îndeplinite disp. art. 15 alin. (1) din Legea 85/2006, fiind 
prezenți/comunicate voturi prin corespondență de către creditori care dețin un procent de 7,234% din totalul creanțelor 
înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company 
SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017.  
Președintele de ședință constată că nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru discutarea ordinii de zi. 
Discutarea ordinii de zi: Președintele de ședință constată că nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru discutarea 
ordinii de zi. 
Concluzii: Președintele de ședință constată că nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru discutarea ordinii de zi. 
Hotărâri: Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul prevăzut de art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, fiind 
prezenți/comunicate voturi prin corespondență de către creditori care dețin un procent de 7,234% din totalul creanțelor 
înscrise în Tabelul definitiv consolidat rectificat III de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Tantal Company 
SRL nr. 451/04.04.2017 publicat în BPI nr. 6766/04.04.2017, președintele de ședință constată că Adunarea Generală a 
Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 05.07.2021, ora 10:00 se află în imposibilitate de a adopta o 
decizie. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


