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PROCES-VERBAL AL ADUNĂRII 

CREDITORILOR 
 Nr. 1385 

 Data 23.01.2020 

Date privind dosarul: 

Număr dosar: 38982/3/2017 

Instanţă: 

Tribunalul Bucureşti 

Secţia a VII-a Civilă 

Debitor: 

QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL 

SRL 

Sediul: Spl. Independenţei nr. 273, Corp 1, Et. 3, 

Sector 6, Bucureşti 

CUI: 26057655 

 

Încheiat astăzi, 23.01.2020, 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 administratorul judiciar prin: 

 Publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 1016/16.01.2020; 

 Prin email către toţi creditorii. 

ORDINEA DE ZI: 

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

- un set de 5 licitații zilnice cu prețul de pornire 75% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare, 

respectiv câte 24.450 lei pentru fiecare dintre terenuri și 17.092,50 lei pentru piesele auto. 

- 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 câte 12.225 lei pentru fiecare dintre terenuri și 8.546,25 

lei pentru piesele auto, 

- 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 câte 8.150 lei pentru fiecare dintre terenuri și 5.697,50 

lei pentru piesele auto. 

DESFĂŞURAREA ADUNĂRII CREDITORILOR: 

Participare: 

La şedinţa Adunării creditorilor QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL s-au prezentat: 

- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, creditor 

beneficiar de drepturi de preferinţă pentru 68,94% din masa credală şi creditor bugetar 

pentru 31,06% din masa credală (titular pentru 100% din masa credală) a transmis votul său 

asupra punctelor de pe ordinea de zi prin corespondenţă, în temeiul art. 14 alin. 4 din Lege, 

Adunarea creditorilor a fost convocată: 

 la iniţiativa administratorului judiciar. 

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

 la cererea comitetului creditorilor. 

 la decizia judecătorului sindic. 

Cvorum: 

http://www.grinsolv.ro/
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 Administratorul judiciar constată că Adunarea creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele 

art. 15 alin. 1 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. 

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

cerinţele art. 15 alin. 1 din Lege. 

Discutarea ordinii de zi: 

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI 

1. Referitor la ordinea de zi, respectiv aprobarea organizării zilnice de licitații publice cu strigare pentru 

bunurile mobile și imobile, instituția sa solicită modificarea propunerii administratorului judiciar 

astfel: 

a. Faza I – pentru bunuri mobile 5 licitații publice cu prețul de pornire 75% din valoarea stabilită 

prin raportul de evaluare,  

- pentru bunuri imobile 8 licitații publice cu prețul de pornire 75% din valoarea stabilită prin 

raportul de evaluare, 

b. Faza II – pentru bunuri mobile 5 licitații publice cu prețul de pornire 60% din valoarea 

stabilită prin raportul de evaluare,  

- pentru bunuri imobile 8 licitații publice cu prețul de pornire 60% din valoarea stabilită prin 

raportul de evaluare, 

c. Faza I – pentru bunuri mobile 5 licitații publice cu prețul de pornire 50% din valoarea stabilită 

prin raportul de evaluare,  

- pentru bunuri imobile 8 licitații publice cu prețul de pornire 50 din valoarea stabilită prin 

raportul de evaluare, 

În situația în care nu se reușește valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, va fi 

convocată adunarea creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de valorificare. 

Hotărârea nr. 1 

1. Se aprobă valorificarea bunurilor mobile și imobile ale debitoarei după cum urmează: 

a. Faza I – pentru bunuri mobile 5 licitații publice cu prețul de pornire 75% din valoarea stabilită 

prin raportul de evaluare,  

- pentru bunuri imobile 8 licitații publice cu prețul de pornire 75% din valoarea stabilită prin 

raportul de evaluare, 

b. Faza II – pentru bunuri mobile 5 licitații publice cu prețul de pornire 60% din valoarea 

stabilită prin raportul de evaluare,  

- pentru bunuri imobile 8 licitații publice cu prețul de pornire 60% din valoarea stabilită prin 

raportul de evaluare, 

c. Faza I – pentru bunuri mobile 5 licitații publice cu prețul de pornire 50% din valoarea stabilită 

prin raportul de evaluare,  

- pentru bunuri imobile 8 licitații publice cu prețul de pornire 50 din valoarea stabilită prin 

raportul de evaluare 

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

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

comunicat prin mijloace electronice. 

 

_____________________________ 

Administrator judiciar: 

GRINSOLV IPURL 

Prin practician în insolvenţă Ioan-Cosmin BĂLĂNEAN 

 

http://www.grinsolv.ro/
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Lista creditorilor QUICKPACK SPEDITIONS INTERNATIONAL SRL 

Nr. 

crt. 

Denumire Sediu 

1 DIRECŢIA GENERALĂ 

REGIONALĂ A FINANŢELOR 

PUBLICE BUCUREŞTI 

Str. Speranţei nr. 40, sect. 2 Bucuresti 
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