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PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII 

CREDITORILOR 
Date privind dosarul: 

Număr dosar: 653/93/2018* 

Instanţă: 

Tribunalul Ilfov 

Secţia Civilă 

Debitor: 

CLEPSIDRA SOR COM SERV SRL 

Sediul: Sat Tânganu, Comuna Cernica, Str. 

BUREBISTA, Nr. 2, Judet Ilfov 
CUI: 
9336889 

 

 Nr. 1344 

 Data 12.12.2019 

Încheiat la orele 14:30, în Bucureşti, Str. Nicolae Filimon nr. 30 bl. 17, sc. 1, ap. 51, Sector 6, 

cu ocazia întrunirii Adunării creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în conformitate cu 

prevederile art. 47 şi urm. din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

denumită în cele ce urmează Legea, 

Convocarea creditorilor a fost făcută de către lichidatorul judiciar prin: 

 Publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 23267/05.12.2019; 

 Prin email pentru creditorii bugetari. 

ORDINEA DE ZI: 

1. Aprobarea organizării zilnice de licitații publice cu strigare astfel: 

- un set de 5 licitații zilnice cu prețul de pornire 70% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare, 

respectiv 987 lei. 

- în cazul în care nu sunt valorificate, un set de 5 licitații zilnice cu prețul de pornire 50% din valoarea 

stabilită prin raportul de evaluare, respectiv 705 lei, 

- în cazul în care nu sunt valorificate, un set de 5 licitații zilnice cu prețul de pornire 25% din valoarea 

stabilită prin raportul de evaluare, respectiv 352,50 lei. 

DESFĂŞURAREA ADUNĂRII CREDITORILOR: 

Participare: 

La şedinţa Adunării creditorilor CLEPSIDRA SOR COM SERV SRL convocată şi prezidată de către 

lichidatorul judiciar nu s-a prezentat niciun creditor. 

 

Adunarea creditorilor a fost convocată: 

 la iniţiativa lichidatorului judiciar. 

 la cererea creditorilor care deţin creanţe în valoare de peste 30% din valoarea însumată a acestora. 

 la cererea comitetului creditorilor, 

 la dispoziţia judecătorului sindic. 

Cvorum: 

 Lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 

49 alin. (1) şi (2) din Lege, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte minim 

30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, motiv pentru care se trece la discutarea 

problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator. 

 Lichidatorul judiciar constată că Adunarea creditorilor nu este legal întrunită, nefiind îndeplinite cerinţele 

art. 49 alin. (1) şi (2) din Lege. 

Constatări şi dezbateri: 

Față de lipsa de cvorum urmează ca lichidatorul judiciar să convoace din nou adunarea creditorilor. 

Hotărârea nr. 1 

Nu este cazul 
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Număr de exemplare: Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, 1 exemplar pentru 

lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei, creditorilor urmând a le fi comunicat 

prin mijloace electronice. 

Semnături: 

 
______________________________________ 

Lichidator judiciar: 

GRINSOLV IPURL 

Prin practician în insolvenţă Ioan-Cosmin BĂLĂNEAN 
 

http://www.grinsolv.ro/
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Lista creditorilor CLEPSIDRA SOR COM SERV SRL 

Nr. 

crt. 

Denumire CUI/CNP Nr. 

înregistrare 

Sediu/Domiciliu Tel./Fax/Email 

1 Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor 

Publice Bucureşti – AFP 

ILFOV 

N/A N/A Str. Speranţei nr. 40, 

Sector 2, Bucureşti 
juridic.mb@mfinante.ro 
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