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4.04.2020. 

14.05.2020. 
 

 termen de judecata 22.06.2020 
8. Adunarea creditorilor: 

 
l Galati / 

 
 

 
 

 
te. 

 

 
 

 ribunalului Ilfov-Sectia Civila. 
 

asupra debitorului sau bunurilor sale (in conformitate cu art.75 din Legea 85/2014). 
Creditorii sunt rugati ca pana la data propunerii de inchidere a procedurii, sa notifice administratorul judiciar daca se 

 
BNS Insolvency IPURL 

 
 

 
-  

1. Societatea DECUTHERM SRL  
- -   

 
Dosar nr. 470/96/2019/a1 
Stadiul procesual: Apel 

 
Complet: CS3 AI 

 

 
CREDITORII:  PRIN 

-MIERCUREA CIUC, 
 

DEBITORUL: 
SC DECUTHERM SRL   
Lichidator judiciar: 
ACORD SPRL  

i cererii de apel, 
SC DECUTHERM SRL

 
 

          Grefier, 
 

 
-  

1. Societatea GELLAAN IMPEX SRL  
 

 
Dosar nr. 1200/98/2019 

 
Incheiat astazi, 13.03.2020 ora 10 
Unirii nr 16, et. 9, ap. L2, birou nr. 4, sector 4, cu ocazia Adunarii creditorilor debitoarei GELLAAN IMPEX SRL  
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Convocarea s- in data de 09.03.2020 a convocarii adunarii creditorilor, avand 
urmatoarea ordine de zi: 
1. 
SRL   
2. 
T.V.A., din sumele atrase si/sau distribuite din contul unic de insolventa. 
3. Desemnarea comitetului creditorilor.  
DESFASURAREA SEDINTEI 
Sedinta Adunarii creditorilor este prezidata de administratorul judiciar BP INSOLV S.P.R.L. prin Aniela-Mihaela 

 
La Adunarea Creditorilor din data de 13.03.2020 s- din totalul creditorilor 
cu drept de vot. 

 
Prin corespondenta au fost primite urmatoarele voturi: 
I. ale. 
Prin votul transmis prin corespondenta, inregistrat sub numarul 1/12.03.2020, cu privire la ordinea de zi, creditorul si-a 
exprimat urmatorul punct de vedere: 
1. Cu privire la primele doua puncte din ordinea de zi, va aducem la cunostiinta ca D.V.B.L. sector 2 este de acord cu 

de deschidere a procedurii. 
2. Cu privire la punctul trei aflat pe ordinea de zi, propunem ca la desemnarea acestuia sa se tina seama de cuantumul 

creditorilor, institutia noastra propune ca acesta sa fie creditorul a carei creanta are valoarea cea mai mare. 
II. 
credale. 
Prin votul transmis prin corespondenta, inregistrat sub numarul 2/12.03.2020, cu privire la ordinea de zi, creditorul si-a 
exprimat urmatorul punct de vedere: 
1. 
SPRL, astfel incat, urmare a selectiei de oferte, conform ordinului 1443/2019, sustinem oferta depusa de 
CONSULTANT 

 
2. In cazul constituirii Comitetului de creditori, solicitam sa facem parte din comitet, asa cum prevad dispozitiile legale 

mare creanta dintre cei desemnati ca membri ai Comitetului creditorilor.  
III. SCA IONESCU SI SAVA, detinand o creanta chir  
Prin votul transmis prin corespondenta, inregistrat sub numarul 3/12.03.2020, cu privire la ordinea de zi, creditorul si-a 
exprimat urmatorul punct de vedere: 
1. de administrator judiciar al debitoarei GELLAAN IMPEX SRL .
2. 
contul unic de insolventa. 
3. Propunem un comitet al creditorilor format din trei memb

 
IV. FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL  I.F.N. SA  
2,82% din totalul masei credale. 
Prin votul transmis prin corespondenta, inregistrat sub numarul 4/13.03.2020, cu privire la ordinea de zi, creditorul si-a 
exprimat urmatorul punct de vedere: 
1. FGCR IFN SA confirma administratorul judiciar. 
2. 2.000 lei/luna exclusiv 

 
3. FGCR IFN SA propune ca din Comitetul creditorilor sa faca parte urmatorii creditori: 
 CEC BANK SA   presedinte 
 Comuna Ograda  membru 
  membru. 

V.  
Prin votul transmis prin corespondenta, inregistrat sub numarul 5/13.03.2020, cu privire la ordinea de zi, creditorul si-a 
exprimat urmatorul punct de vedere:1 
1. 

onorariu de: 
 Onorariu fix de 

 
 Pentru perioada de faliment: 
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 Onorariu fix: 1.500 lei fara TVA/luna 
 Onorariu variabil astfel: 

 
Onorariu d

 
Onorariu de succes dupa 

 
DECIZII 
1. Referitor la punctul 1 aflat pe ordinea de zi, cu un procent de 87,37% din totalul voturilor exprimate, creditorii 

INSOL ADVISOR S.P.R.L.  
2. Referitor la punctul 2 aflat pe ordinea de zi, cu un procent de 87,37% din totalul voturilor exprimate, creditorii 

ADVISOR S.P.R.L., un onorariu dupa cum urmeaza: 
-

oada de observatie; 
-Pentru perioada de faliment: 
a. Onorariu fix: 1.500 lei fara TVA/luna 
b. Onorariu variabil astfel: 

creante(inclusiv sume  

creante(inclusiv sume rezultate din  

 
3. In ceea ce priveste punctul 3 aflat pe ordinea de zi, cu un procent de 87,37% din totalul voturilor exprimate, 
creditorii debitoarei au desemnat urmatoarea componenta a Comitetului creditorilor: 
 CEC BANK SA   
 D.G.R.F.P. Ploiesti prin A.J.F.P. Ialomita 
 F.G.C.R. IF.N. SA  

Vazand ca nu exista alte puncte pe ordinea de zi, administratorul judiciar declara inchisa adunarea creditorilor 
debitoarei GELLAAN IMPEX SRL   

 
dosarul cauzei. 

 
fac parte integranta din prezentul proces verbal. 

BP INSOLV SPRL, prin Badita Aniela-Mihaela 
 

 
2. Societatea OMEGA INVEST SRL  

 
 

Dosar nr: 887/98/2018 
DEBITOR: OMEGA INVEST SRL -  

Omega Invest SRL   
 

Nr.1747/12.03.2020 
00

Corneliu Coposu nr. 5, bloc 103, sc. B, ap. 45, sector 3, 
Este prezent: 
Av. Laurentiu Constantin Tudose din partea administratorului judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL desemnat 

nr. 887/98/2018; 
In temeiul art.48 alin. (4) din Legea 85/2014 s-au primit prin corespodenta urmatoarele puncte de vedere: 

 din partea creditorului BANCA TRANSILVANIA SA care detine un procent de 22,39% din totalul masei credale 
(anexa). 

 din partea creditorului CEC BANK SA care detine un procent de 10,46% din totalul masei credale (anexa). 
 din partea creditorului DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI  

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ialomita care detine un procent de 4,59% din totalul masei credale 
(anexa). 


