
 

Pagina 1 din 8 

București, 

Nr. 538/05.10.2022 

 

PROCES VERBAL 

AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI DACS SRL 

1.  Date privind dosarul: Număr dosar 4075/30/2020, Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, 

Judecător-sindic: Loredana Neamțu; 

2. Arhiva/registratura instanței: Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, cod poştal 

300055,  Număr de telefon Registratură 0256.221.990, programul Registraturii instanței Luni-Vineri 

09:00-11:00 (Etaj I, camera 156 - ghişeu), Arhiva de sindic: Marți-Vineri 09:00-11:00 (Etaj I, camera 

177); E-mail Registratură: tr-timis-reg@just.ro; 

3. Debitor: DACS SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Periam, str. 

Pieței nr. 902, jud. Timiș, înregistrată la ORC Timiș sub J35/1593/1992, CUI 2511214; 

4. Administrator special – Oprea Simona Alina 

5.  Creditori: Toate persoanele fizice și juridice care dețin o creanță împotriva averii 

debitorului, conform ultimului tabel de creanțe publicat în BPI; 

6. Lichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având sediul în București, Sectorul 2, 

Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub 

nr. RFO II - 0637, Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, telefon 031 226 14 00, fax 

031 226 14 01, email office@fractal.eu, prin reprezentant permanent: Asociat Coordonator Alexandru 

Rusu,  

7. Subscrisa, FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului DACS 

SRL, conform hotărârii civile din data de 17.06.2021, pronunțată în dosarul 4075/30/2020 de 

Tribunalul Timiș, Secția a II-a civila, 

conform articolului 47 alineatul (1) al Legii 85/2014 și următoarele,  

am încheiat prezentul 

PROCES VERBAL  

AL ADUNĂRII CREDITORILOR  

DEBITORULUI DACS SRL 

Precizări preliminare. 

Având în vedere 

- faptul că în cadrul adunării creditorilor din data de 05.07.2022, creditorii au decis aprobarea 

casării conform legislației în vigoare (fie prin valorificarea acestora ca deșeuri recuperabile fier, 

mixt, DEEE, etc, fie prin predarea la centrele specializate în colectarea deșeurilor mixte, feroase 
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și neferoase, a deșeurilor de echipamente electrice şi electronice-DEEE, etc.), a bunurilor cu 

valoare 0 și a bunurilor cu valoare de deșeu conform Raportului de evaluare a bunurilor mobile 

identificate în patrimoniul debitoarei DACS SRL, întocmit de evaluatorul desemnat de creditori, 

BS VALUATION SERVICES SRL, comunicat subscrisei la data de 17.12.2021, depus la instanță 

la dosarul cauzei și necontestat, 

- faptul că ulterior adunării creditorilor din data de 05.07.2022, lichidatorul judiciar a primit 2 

(două) oferte de cumpărare pentru o parte dintre bunurile cu valoare 0 și bunurile cu valoare 

de deșeu fașă de care s-a decis casarea,  

în calitate de lichidator judiciar, am convocat Adunarea creditorilor debitoarei DACS SRL, la sediul 

lichidatorului judiciar, în București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021 pentru 

data de 05.10.2022, la ora 10.00. 

Precizăm că în conformitate cu articolul 48 alin. (1) al Legii 85/2014, convocarea adunării creditorilor 

a fost publicată în BPI nr. 15329/26.09.2022, cu următoarea  

ORDINE DE ZI 

 

1. Prezentarea Ofertei de cumpărare transmisă de societatea Zelon Trans SRL pentru achiziționarea 

celor două camionete Mercedes 814. Potrivit acestei oferte, societatea Zelon Trans SRL oferă prețul 

de 2.200 lei + TVA pentru achiziționarea ambelor camionete Mecedes 814 (respectiv Camion 

Mercedes 814 Ecopower, RADIAT și Mercedes Benz ECO POWER, TM-49-BM, radiat). 

Notă: 

Precizăm că potrivit Raportului de evaluare a bunurilor mobile identificate în patrimoniul debitoarei 

DACS SRL, întocmit de evaluatorul desemnat de creditori, BS VALUATION SERVICES SRL, comunicat 

subscrisei la data de 17.12.2021, depus la instanță la dosarul cauzei, valorile de evaluare a acestor 

bunuri pentru care a ofertat societatea Zelon Trans SRL, sunt următoarele: 

nr. 

bun denumire bunuri 

tip deșeuri ce 

pot fi valorificate 

greutate 

estimată 

preț/

kg 

valoare 

casare 

(euro) 

valoare casare în lei 

122 camion mercedes 814 ecopower, radiat mixt 4690 0,10 

€ 

469,00 € 2.307,86 lei 

59 mercedes benz eco power, tm-49-bm (radiat) mixt 4520 0,10 

€ 

452,00 € 2.224.20 ei 

 

2. Prezentarea Ofertei nr. 1 transmisă de doamna Truscheci Bianca pentru achiziționarea bunurilor 

descrise mai jos, pentru care oferă următoarele prețuri: 

▪ Iveco Daily35C15, avariat, motor defect – 1.300 Lei inclusiv TVA; 

▪ Ford focus, avariat – 650 Lei inclusiv TVA; 

Notă: 

Precizăm faptul că cele două autovehicule pentru care a ofertat doamna Truchezi, nu sunt radiate, însă 

sunt avariate și nefuncționale, iar conform Raportului de evaluare a bunurilor mobile identificate în 

patrimoniul debitoarei DACS SRL, întocmit de evaluatorul desemnat de creditori, BS VALUATION 

SERVICES SRL, comunicat subscrisei la data de 17.12.2021, valorile de evaluare sunt următoarele: 
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Nr. 

bun Denumire bunuri 

Tip deșeuri ce pot fi 

valorificate 

Greutate 

estimată 

Preț/

Kg Valoare casare în Euro Valoare casare în lei 

54 IVECO DAILY 35C15, avariat, 

motor defect 

Mixt 2603 0,10 

€ 

260,30 € 1.280,88 lei 

55 Ford Focus, avariat Mixt 1307 
0,10 

€ 
130,70 € 643,15 lei 

 

3. Prezentarea Ofertei nr. 2 transmisă de doamna Truscheci Bianca pentru achiziționarea bunurilor 

descrise mai jos, pentru care oferă următoarele prețuri: 

Nr. bun Categorie Denumire bun Preț oferit de ofertantă LEI  (inclusiv TVA) 

58 Electronice Antenă emisie recepție, din fier, înălțime 
aprox 20m 

600,00 

13-19 Mobilier Raft din lemn cu 5 polițe (7 bucăți) 10,00 

20 Mobilier Raft din lemn cu 2 polițe 10,00 

78 Mobilier Raft lemn cu 6 polițe 10,00 

22 Mobilier Seif din fier nr, înreg 141509 100,00 

 

 

Nr. bun Descriere Preț oferit de ofertant/ Lei (inclusiv TVA) 

122 Camion Mercedes 814 Ecopower, RADIAT 2.400,00 

59 Mercedes Benz ECO POWER, TM-49-BM (radiat) 2.300,00 

61 Dacia Solenza 1.4. MPI, radiat 500,00 

 

Notă: 

Precizăm faptul că potrivit Raportului de evaluare a bunurilor mobile identificate în patrimoniul 

debitoarei DACS SRL, întocmit de evaluatorul desemnat de creditori, BS VALUATION SERVICES SRL, 

comunicat subscrisei la data de 17.12.2021, depus la instanță la dosarul cauzei, valorile de evaluare 

a bunurilor ce fac obiectul ofertei de mai sus, sunt următoarele: 

Nr. 
bun 

Localizare Categorie Denumire bun Valoare estimată 

58 Periam Electronice Antenă emisie recepție, din fier, înălțime aprox 20m 0 

13-
19 

Periam Mobilier Raft din lemn cu 5 polițe (7 bucăți) 0 

20 Periam Mobilier Raft din lemn cu 2 polițe 0 

78 Periam Mobilier Raft lemn cu 6 polițe 0 

22 Timișoara Mobilier Seif din fier nr, înreg 141509 0 

 

Nr. 

bun Descriere 

Tip deșeuri 

ce pot fi 

valorificate 

Greutate 

estimată 

(KG) 

Preț unitar 

(Euro) 

Valoare casare 

(Euro) 

Valoare casare 

(Lei) 

122 Camion Mercedes 814 Ecopower, RADIAT  Mixt 4690 0,10 € 469,00 € 2.307,86 lei 

59 Mercedes Benz ECO POWER, radiat, TM-49-BM Mixt 4520 0,10 € 452,00 € 2.224.20 lei 

61 Dacia Solenza 1.4 MPI, radiat Mixt 990 0,10 € 99,00 € 487.16  

lei  
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4. Aprobarea Ofertei transmisă de societatea Zelon Trans SRL și prezentată la punctul 1 de mai 

sus. 

5. Aprobarea Ofertei nr. 1 transmisă de doamna Bianca Truscheci și prezentată la punctul 2 de mai 

sus. 

6. Aprobarea Ofertei nr. 2 transmisă de doamna Bianca Truscheci și prezentată la punctul 3 de mai 

sus. 

CVORUM 

 

La Adunarea Creditorilor de astăzi, 05.10.2022, ora 10.00 nu s-a prezentat niciun creditor, dar au 

transmis voturi în scris următorii creditori: 

▪ BRD – Groupe Societe Generale SA – creditor ce deține 22,6721% din valoarea masei 

credale, respectiv din Tabelul definitiv consolidat de creanțe actualizat, înregistrat cu nr. 

501/22.09.2022 publicat în BPI nr. 15260/23.09.2022; 

▪ Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – creditor ce deține 

10,8927% din valoarea masei credale, respectiv din Tabelul definitiv consolidat de creanțe 

actualizat, înregistrat cu nr. 501/22.09.2022 publicat în BPI nr. 15260/23.09.2022; 

▪ Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocuu SA-

IFN - creditor ce deține 6,1651% din valoarea masei credale, respectiv din Tabelul definitiv 

consolidat de creanțe actualizat, înregistrat cu nr. 501/22.09.2022 publicat în BPI nr. 

15260/23.09.2022; 

Ședința este prezidată de către lichidatorul judiciar. 

Lichidatorul judiciar constată că sunt prezente (prin intermediul voturilor scrise comunicate) 39,7300% 

din creanțele înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe actualizat înregistrat cu nr. 

501/22.09.2022, publicat în BPI nr. 15260/23.09.2022, fiind îndeplinită condiția de cvorum de 30% 

prevăzută la Art. 49(1) din Legea 85/2014. 

VOTUL CREDITORILOR 

 

I. Cu privire la punctul unu existent pe ordinea de zi a ședinței, votul creditorilor a fost 

următorul: 

1. Creditorul BRD – Groupe Societe Generale SA, prin votul scris comunicat la data de 

03.10.2022, a precizat următoarele: 

„1. BRD a luat cunoștință de Oferta de cumpărare transmisă de societatea Zelon Trans SRL 

pentru achiziționarea celor două camionete Mercedes 814.” 

2. Direcția Generală a Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin votul scris comunicat 

la data de 04.10.2022, nu a făcut precizări cu privire la punctul 1 existent pe ordinea de zi, 

însă, având în vedere votul exprimat cu privire la punctul al patrulea de pe ordinea de zi și 
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faptul că în convocatorul publicat în BPI a fost prezentată oferta comunicată de Zelon Trans 

SRL, este evident că a luat cunoștință de oferta prezentată. 

3. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocuu SA-

IFN (denumit în continuare „FNGCIMM SA”) prin votul scris comunicat la data de 05.10.2022, 

a votat astfel: 

„1. Creditoarea FNGCIMM SA IFN a luat la cunostinta Oferta de cumpărare transmisă de 

societatea Zelon Trans SRL pentru achiziționarea celor două camionete Mercedes 814.” 

Având în vedere voturile creditorilor, Adunarea Creditorilor a luat act de Oferta de cumpărare transmisă 

de societatea Zelon Trans SRL pentru achiziționarea celor două camionete Mercedes 814. Potrivit 

acestei oferte, societatea Zelon Trans SRL oferă prețul de 2.200 lei + TVA pentru achiziționarea 

ambelor camionete Mecedes 814 (respectiv Camion Mercedes 814 Ecopower, RADIAT și Mercedes Benz 

ECO POWER, TM-49-BM, radiat). 

II. Referitor la punctul al doilea existent pe ordinea de zi, creditorii au votat astfel: 

1. Creditorul BRD – Groupe Societe Generale SA, prin votul scris comunicat la data de 03.10.2022, 

a precizat următoarele: 

 „2. BRD a luat cunoștință de oferta nr. 1 transmisă de doamna Truscheci Bianca pentru 

achiziționarea Iveco Daily35C15, avariat si Ford focus, avariat.” 

2. Direcția Generală a Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin votul scris comunicat la 

data de 04.10.2022, a votat astfel: 

 „1. Instituția noastră a luat act de act de oferta nr. 1 transmisă de doamna Truscheci Bianca pentru 

achiziționarea bunurilor enumerate respectiv Iveco Daily35C15 avariat și Ford Focus avariat.” 

3. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocuu SA-IFN 

(denumit în continuare „FNGCIMM SA”) prin votul scris comunicat la data de 05.10.2022, a votat 

astfel: 

 „2. Creditoarea FNGCIMM SA IFN a luat la cunostinta Oferta de cumparare transmisă de 

doamna Truscheci Bianca nr.1 pentru achiziționarea bunurilor: Iveco Daily35C15, 

avariat, motor defect - 1.300 Lei inclusiv TVA precum si Ford Focus, avariat.” 

Având în vedere voturile creditorilor, rezultă că Adunarea Creditorilor a luat cunoștință de Oferta nr. 1 

transmisă de doamna Truscheci Bianca pentru achiziționarea bunurilor Iveco Daily35C15, avariat, 

motor defect  la prețul de 1.300 Lei inclusiv TVA și Ford focus, avariat la prețul de 650 Lei inclusiv TVA. 

III. În ceea ce privește punctul al treilea existent pe ordinea de zi, creditorii au votat astfel: 

1. Creditorul BRD – Groupe Societe Generale SA, prin votul scris comunicat la data de 03.10.2022, 

a precizat următoarele: 

 „3. BRD a luat cunoștință de oferta nr. 2 transmisă de doamna Truscheci Bianca pentru 

achiziționarea mobilier si Camion Mercedes 814 Ecopower, RADIAT, Mercedes Benz ECO POWER, 

TM-49-BM (radiat), Dacia Solenza 1.4. MPI, radiat.” 
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2. Direcția Generală a Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin votul scris comunicat la 

data de 04.10.2022, a votat astfel: 

 „2. Instituția noastră a luat act de act de oferta nr. 2 transmisă de doamna Truscheci Bianca pentru 

achiziționarea bunurilor enumerate respectiv piese de mobilier și 2 Camioane Mercedes 814 

Ecopower radiate, Dacia Solenso, radiată care au valoare estimată 0 lei” 

3. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocuu SA-IFN 

(denumit în continuare „FNGCIMM SA”) prin votul scris comunicat la data de 05.10.2022, a votat 

astfel: 

 „3. Creditoarea FNGCIMM SA IFN a luat la cunostinta Oferta de cumparare transmisă de doamna 

Truscheci Bianca nr.2 pentru achiziționarea bunurilor privind achizitionarea bunurilor mobile din 

patrimoniul debitoarei.” 

Având în vedere voturile creditorilor, rezultă că Adunarea Creditorilor a luat cunoștință de Oferta nr. 2 

transmisă de doamna Truscheci Bianca pentru achiziționarea bunurilor de tip mobilier si bunurilor 

Camion Mercedes 814 Ecopower, RADIAT, Mercedes Benz ECO POWER, TM-49-BM (radiat), Dacia 

Solenza 1.4. MPI, radiat, așa cum a fost prezentată la punctul al  treilea de pe ordinea de zi. 

IV. Referitor la punctul al patrulea existent pe ordinea de zi, creditorii au votat astfel: 

1. Creditorul BRD – Groupe Societe Generale SA, prin votul scris comunicat la data de 03.10.2022, 

a precizat următoarele: 

 „4.BRD nu aprobă oferta transmisă de societatea Zelon Trans SRL.” 

2. Direcția Generală a Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin votul scris comunicat la 

data de 04.10.2022, a votat astfel: 

 „3. Instituția nu aprobă oferta transmisă de societatea Zelon Trtms SRL.” 

3. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocuu SA-IFN 

(denumit în continuare „FNGCIMM SA”) prin votul scris comunicat la data de 05.10.2022, a votat 

astfel: 

 „4. Creditoarea FNGCIMM SA IFN achieseaza la punctul de vedere exprimat de catre creditoarea 

BRD SA.” 

Având în vedere voturile creditorilor, rezultă că Adunarea Creditorilor, cu 100% din valoarea creanțelor 

prezente, nu aprobă oferta transmisă de societatea Zelon Trans SRL prezentată la punctul 1 de pe 

ordinea de zi a prezentei ședințe. 

V. Referitor la punctul al cincelea existent pe ordinea de zi, creditorii au votat astfel: 

1. Creditorul BRD – Groupe Societe Generale SA, prin votul scris comunicat la data de 03.10.2022, 

a precizat următoarele: 

 „5.BRD aprobă oferta nr. 1 transmisă de doamna Bianca Truscheci.” 

2. Direcția Generală a Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin votul scris comunicat la 
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data de 04.10.2022, a votat astfel: 

 „4.Instituția aprobă oferta nr. 1 transmisă de doamna Bianca Truscheci” 

3. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocuu SA-IFN 

(denumit în continuare „FNGCIMM SA”) prin votul scris comunicat la data de 05.10.2022, a votat 

astfel: 

 „5. Creditoarea FNGCIMM SA IFN achieseaza la punctul de vedere exprimat de catre creditoarea 

BRD SA.” 

Având în vedere voturile creditorilor, rezultă că Adunarea Creditorilor, cu 100% din valoarea creanțelor 

prezente PENTRU, aprobă Oferta nr. 1 transmisă de doamna Bianca Truscheci și prezentată la punctul 

2 de pe ordinea de zi a prezentei ședințe a adunării creditorilor. 

VI. Referitor la punctul al șaselea de pe ordinea de zi, creditorii au votat astfel: 

1. Creditorul BRD – Groupe Societe Generale SA, prin votul scris comunicat la data de 03.10.2022, 

a precizat următoarele: 

 „6.BRD aprobă oferta nr. 2 transmisă de doamna Bianca Truscheci.” 

2. Direcția Generală a Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin votul scris comunicat la 

data de 04.10.2022, a votat astfel: 

 „5.Instituția aprobă oferta nr. 2 transmisă de doamna Bianca Truscheci.” 

3. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocuu SA-IFN 

(denumit în continuare „FNGCIMM SA”) prin votul scris comunicat la data de 05.10.2022, a votat 

astfel: 

 „6.Creditoarea FNGCIMM SA IFN achieseaza la punctul de vedere exprimat de catre creditoarea 

BRD SA.” 

Având în vedere voturile creditorilor, rezultă că Adunarea Creditorilor, cu 100% din valoarea creanțelor 

prezente PENTRU, aprobă Oferta nr. 2 transmisă de doamna Bianca Truscheci și prezentată la punctul 

3 de pe ordinea de zi a prezentei ședințe a adunării creditorilor. 

REZULTAT FINAL 

 

Adunarea creditorilor debitoarei DACS SRL, ce a avut loc astăzi, 05.07.2022, ora 10.00, a decis 

următoarele: 

1. Adunarea creditorilor a luat act de Oferta de cumpărare transmisă de societatea Zelon Trans 

SRL pentru achiziționarea celor două camionete Mercedes 814. Potrivit acestei oferte, 

societatea Zelon Trans SRL oferă prețul de 2.200 lei + TVA pentru achiziționarea ambelor 

camionete Mecedes 814 (respectiv Camion Mercedes 814 Ecopower, RADIAT și Mercedes Benz 

ECO POWER, TM-49-BM, radiat). 

2. Adunarea Creditorilor a luat cunoștință de Oferta nr. 1 transmisă de doamna Truscheci Bianca 

pentru achiziționarea bunurilor Iveco Daily35C15, avariat, motor defect  la prețul de 1.300 Lei 
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inclusiv TVA și Ford focus, avariat la prețul de 650 Lei inclusiv TVA, prezentată la punctul al 

doilea de pe ordinea de zi. 

3. Adunarea Creditorilor a luat cunoștință de Oferta nr. 2 transmisă de doamna Truscheci Bianca 

pentru achiziționarea bunurilor de tip mobilier si bunurilor Camion Mercedes 814 Ecopower, 

RADIAT, Mercedes Benz ECO POWER, TM-49-BM (radiat), Dacia Solenza 1.4. MPI, radiat, așa 

cum a fost prezentată la punctul al treilea de pe ordinea de zi. 

4. Adunarea Creditorilor, cu 100% din valoarea creanțelor prezente nu aprobă oferta transmisă 

de societatea Zelon Trans SRL prezentată la punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei ședințe. 

5. Adunarea creditorilor, cu 100% din valoarea creanțelor prezente PENTRU, aprobă Oferta nr. 1 

transmisă de doamna Bianca Truscheci și prezentată la punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei 

ședințe a adunării creditorilor, pentru achiziționarea bunurilor proprietatea DACS SRL descrise 

mai jos, cu următoarele prețuri: 

▪ Iveco Daily35C15, avariat, motor defect – 1.300 Lei inclusiv TVA; 

▪ Ford focus, avariat – 650 Lei inclusiv TVA; 

6. Adunarea Creditorilor, cu 100% din valoarea creanțelor prezente PENTRU, aprobă Oferta nr. 2 

transmisă de doamna Bianca Truscheci și așa cum a fost prezentată la punctul 3 de pe ordinea 

de zi a prezentei adunări, pentru achiziționare următoarele bunuri aflate în proprietatea DACS 

SRL la prețurile din tabelele de mai jos: 

Nr. bun Categorie Denumire bun Preț oferit de ofertantă LEI  (inclusiv TVA) 

58 Electronice Antenă emisie recepție, din fier, înălțime 
aprox 20m 

600,00 

13-19 Mobilier Raft din lemn cu 5 polițe (7 bucăți) 10,00 

20 Mobilier Raft din lemn cu 2 polițe 10,00 

78 Mobilier Raft lemn cu 6 polițe 10,00 

22 Mobilier Seif din fier nr, înreg 141509 100,00 

 

Nr. bun Descriere Preț oferit de ofertant/ Lei (inclusiv TVA) 

122 Camion Mercedes 814 Ecopower, RADIAT 2.400,00 

59 Mercedes Benz ECO POWER, TM-49-BM (radiat) 2.300,00 

61 Dacia Solenza 1.4. MPI, radiat 500,00 

 

Nemaifiind alte chestiuni pe ordinea de zi, ședința a fost declarată închisă. 

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi, 05.10.2022, în două exemplare originale, unul pentru 

lichidatorul judiciar și unul pentru a fi depus la Instanță, în dosarul 4075/30/2020. 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL 

reprezentată prin Alexandru Rusu - Asociat Coordonator 

 


