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PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII 

CREDITORILOR 
Date privind dosarul: 

Număr dosar: 27267/3/2014 

Instanţă: 

Tribunalul Bucureşti 

Secţia a VII-a Civilă 

Debitor: 

L.S.G. FORMULA 1 SRL 

Sediul: Bucureşti Sectorul 1, P-ţa AMZEI, Nr. 10-22, Scara 

D, Etaj 1, Ap. 10 

CUI: 28907051 

 

 Nr. 1408 

 Data 09.03.2020 

Încheiat astăzi, 09.03.2020, 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. 4314/03.03.2020. 

ORDINEA DE ZI: 
 Desemnarea unui evaluator pentru evaluarea activelor aflate în patrimoniul debitoarei, după cum urmează: 

- Autoutilitară cap tractor (MAN TGA18430-B55AXD – 1 buc, 

- Autoutilitară cap tractor (SCANIA R164-B22KNG – 1 buc. 

 

În fundamentarea deciziei se menţionează faptul că a fost organizată de către lichidatorul judiciar 

GRINSOLV IPURL o procedură de selecţie de oferte. Anunţul de selecţie a fost publicat: 

1. Pe site-ul lichidatorului judiciar, 

2. Pe facebook.com, 

3. Transmitere prin email. 

 Au fost primite următoarele oferte conforme: 

  
Ofertant Pret TVA Total 

Plata la 

valorificare 
Atestat 

1 Moldovan Roxana 1.000 lei Nu 1.000 lei Nu Da 

2 AM VERUS SRL 950 lei Nu 950 lei Nu Da 

3 Nicoleta Ungureanu 600 lei Nu 600 lei Da Da 
 

DESFĂŞURAREA ADUNĂRII CREDITORILOR: 

Participare: 

La şedinţa Adunării creditorilor convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar s-au prezentat : 

- DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 BUCUREŞTI, 

creditor bugetar (titular pentru 0,06% din masa credală) a transmis votul său asupra punctelor de 

pe ordinea de zi prin corespondenţă, în temeiul art. 48 alin. 4 din Lege. 

 

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. 

http://www.grinsolv.ro/


GRINSOLVIPURL 

Str. Nicolae Filimon nr. 30, bl. 17, ap. 51, Sector 6, Bucureşti 

+40 744 485 826 / fax +40 21 637 2393 / office@grinsolv.ro / www.grinsolv.ro 
Cod fiscal 32546494 Număr matricol RFO II - 0713 

Pagina 2/2 
 

 

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: 

Creditorul DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 BUCUREŞTI 

şi-a exprimat poziţia: 

- Este de acord cu desemnarea doamnei Nicoleta Ungureanu, aceasta având cea mai avantajoasă 

ofertă, urmând ca suma solicitată să fie suportată din averea debitoarei. 

Hotărârea nr. 1 

Nu este cazul. 

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 
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