
 
 

Nr. 256/27.04.2020 

 

CONVOCAREA  

ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI INFORM TEHNICA MEDICALA SRL 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 41945/3/2016, aflat pe rolul Tribunalul Bucureşti, Secția a 

VII-a Civilă. 

2. Arhiva/Registratura instanţei: București, Sectorul 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, 

cladirea B - Sema Parc. Telefon - 021.408.36.00, fax 021.313.28.02, email: trb-insolventa@just.ro. 

Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:30 - 14:00. 

3. Debitor: INFORM TEHNICA MEDICALA SRL persoană juridică română, în faliment, in 

bankruptcy, en faillite,, având sediul în București, Sectorul 1, Strada Volga nr. 36, înregistrată la Registrul 

Comerțului București sub numărul de ordine J40/14830/1994, Cod Unic de Înregistrare 6037009, Atribut 

Fiscal RO, Contul unic de insolvență RO22 BREL 0700 0411 7RO1 1001 deschis la Libra Internet Bank. 

4. 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. 

5. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului INFORM 

TEHNICA MEDICALĂ SRL, conform Hotărârii civile din data de 12.10.2017 pronunțate de Tribunalul 

București – Secția a VII-a Civilă, 

6. Conform articolului 47 alineatul (1) al Legii 85/2014, 

 

CONVOACĂ  

ADUNAREA CREDITORILOR 

DEBITORULUI INFORM TEHNICA MEDICALA SRL  

 

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, în București, Sectorul 2, Strada Dionisie 

Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, în data de 06.05.2020, la ora 10.00. 
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ORDINEA DE ZI 

este următoarea: 

1. Prezentarea Raportului de Evaluare a imobilelor deținute de către debitoare în cotă indiviză de 

94,9974%, înregistrat sub nr. 19 din 25 martie 2020, întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS 

VALOREM SRL. 

2. Prezentarea situației juridice a bunurilor imobile deținute în cotă indiviză de INFORM TEHNICA 

MEDICALA SRL. 

Menționăm că obiectul evaluării este reprezentat de 3 (trei) imobile alipite care formează o singură 

proprietate, respectiv o casă apartamentată în trei apartamente, situată în Municipiul Ploiești, Str. 

Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 53, Județul Prahova, deținute de INFORM TEHNICA MEDICALA SRL 

în cotă indiviză de 94,9974%, cota de 5,0026% fiind deținută de o persoană fizică, conform Actului de 

dare în plată autentificat sub nr. 5041/26.11.2019 în temeiul căruia debitoarea a intrat in proprietatea 

imobilelor. 

Imobilul este apartamentat după cu urmează: 

➢ apartamentul nr. 1, situat în municipiul Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 

53, județ Prahova, identificat cu număr cadastral 125420-C1-U1 (nr. cadastral vechi 102178-

C1-U1), înscris în Cartea Funciară nr. 125420-C1-U1 (nr. CF vechi 49879) a localității Ploiești, 

județ Prahova, compus din 2 (două) camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 54,19 mp 

(conform actelor de proprietate), respectiv în suprafață utilă de 53,38 mp (conform 

măsurătorilor cadastrale), împreună cu cota parte indiviză de 43,00% din părțile și 

dependințele comune ale întregului imobil, care prin natura și destinația lor se află în folosință 

comună, forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor, precum și suprafața indiviză de 69,62 

mp din dreptul de proprietatea asupra terenului identificat cu număr cadastral 125420 (nr. 

cadastral vechi 102178), înscris în Cartea Funciară nr. 125420 (nr. CF vechi 49525) a 

localității Ploiești, județ Prahova, în suprafață totală de 162 mp (conform actelor de 

proprietate), respectiv în suprafață de 160 mp (conform măsurătorilor cadastrale); 

➢ apartamentul nr. 2, situat în municipiul Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 

53, județ Prahova, identificat cu număr cadastral 125420-C1-U2 (nr. cadastral vechi 102178-

C1-U2), înscris în Cartea Funciară nr. 125420-C1-U2 (nr. CF vechi 53135) a localității Ploiești, 

județ Prahova, compus din 1 (o) cameră și dependințe, cu o suprafață utilă de 33,18 mp 

(conform actelor de proprietate), respectiv în suprafață utilă de 34,05 mp (conform 

măsurătorilor cadastrale), împreună cu cota parte indiviză de 26,00% din părțile și 

dependințele comune ale întregului imobil, care prin natura și destinația lor se află în folosință 

comună, forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor, precum și suprafața indiviză de 37 mp 
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din dreptul de proprietatea asupra terenului identificat cu număr cadastral 125420 (nr. 

cadastral vechi 102178), înscris în Cartea Funciară nr. 125420 (nr. CF vechi 49525) a 

localității Ploiești, județ Prahova, în suprafață totală de 162 mp (conform actelor de 

proprietate), respectiv în suprafață de 160 mp (conform măsurătorilor cadastrale); 

➢ apartamentul nr. 3, situat în municipiul Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 

53, județ Prahova, identificat cu număr cadastral 125420-C1-U3 (nr. cadastral vechi 102178-

C1-U3), înscris în Cartea Funciară nr. 125420-C1-U3 (nr. CF vechi 53131) a localității Ploiești, 

județ Prahova, compus din 1 (o) cameră și dependințe, cu o suprafață utilă de 37,50 mp 

(conform actelor de proprietate), respectiv în suprafață utilă de 37 mp (conform 

măsurătorilor cadastrale), împreună cu cota parte indiviză de 29,42% din părțile și 

dependințele comune ale întregului imobil, care prin natura și destinația lor se află în folosință 

comună, forțată și perpetuă a tuturor proprietarilor, precum și suprafața indiviză de 47,63 

mp din dreptul de proprietatea asupra terenului identificat cu număr cadastral 125420 (nr. 

cadastral vechi 102178), înscris în Cartea Funciară nr. 125420 (nr. CF vechi 49525) a 

localității Ploiești, județ Prahova, în suprafață totală de 162 mp (conform actelor de 

proprietate), respectiv în suprafață de 160 mp (conform măsurătorilor cadastrale). 

Valoarea de piață, respectiv de lichidare a imobilelor s-a stabilit în ipoteza specială în care acestea 

sunt alipite din punct de vedere juridic (formează o singură proprietate). 

Conform Raportului de evaluare nr. 19 emis la 25.03.2020 privind proprietățile imobiliare deținute 

de INFORM TEHNICA MEDICALA SRL s-au estimat următoarele valori (exclusiv TVA): 

• Valoarea de piață a imobilelor este de 79.000 Euro (echivalent a 380.575 lei); 

• valoarea de piață a cotei de 94,9974% deținută de INFORM TEHNICA MEDICALA SRL este de 

75.048,00 Euro echivalent a 361.536, 00 lei; 

▪ Valoarea de lichidare a imobilelor este de 59.250, 00 Euro (echivalent a 285.431 lei) 

o valoarea de lichidare a cotei de 94,9974% deținută de INFORM TEHNICA MEDICALA SRL este 

de 56.286,00 Euro echivalent a 271.152,00 lei; 

Prin urmare, având în vedere că debitorul Inform Tehnica Medicală, deține o cotă indiviză 

din imobilele mai sus prezentate, acesta urmează să valorifice cota indiviză de 94,9974% 

pe care o deține. 

3. Prezentarea propunerii de partaj voluntar transmisă de coproprietarul imobilelor prin Adresa din 

data de 24.03.2020 comunicată de către coproprietarul celor trei imobile, prin care acesta solicită 

următoarele: 

- Este de acord cu vânzarea către Inform Tehnica Medicală a cotei sale de 5,0026% din imobile 

la prețul de 25.000,00 Euro (echivalent RON); 
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- Nu este de acord cu vânzarea imobilelor împreună cu Inform Tehnica Medicală SRL aflată în 

procedura insolvenței decât dacă pentru cota parte pe care acesta o deține primește 25.000,00 

Euro (echivalent Ron) indiferent de prețul la care va fi vândut întregul imobil și acest preț îi va 

fi achitat înainte de începerea procedurii de vânzare, fără alte obligații din partea sa, de orice 

natură, inclusiv legate de prețul final obținut din această vânzare. 

Lichidatorul judiciar subliniază faptul că potrivit Raportului de evaluare nr. 19 din 25 

martie 2020, întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL, valoarea cotei de 5,0026% 

deținută de coproprietar este de 3.952,00 Euro. 

Prin urmare, suma solicitată de coproprietar e cel puțin de 6 ori mai mare decât valoarea 

de piață stabilită de evaluatorul Evaimob Optimus Valorem SRL. 

4. Aprobarea/Respingerea propunerii de partaj voluntar menționate la punctul 3 de mai sus. 

5. Aprobarea/Respingerea strategiei de valorificare a cotei indivize de 94,9974% deținuta de Inform 

Tehnica Medicală asupra bunurilor imobile aflate in patrimoniul debitoarei și evaluate conform 

Raportului de evaluare nr. 19 din 25.03.2020 emis de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL. 

Propunerea lichidatorului este ca acestea să se facă prin licitație publică cu strigare conform art. 

154 din Legea 85/2014, pornind de la un preț de valorificare de 125.000 EURO. 

6. Aprobarea regulamentului de vânzare a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica 

Medicală din bunurile imobile prezentate la punctul 2 de mai sus. 

Având în vedere Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, Decretul Președintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe 

teritoriul României, în scopul prevenirii infectării cu virusul SARS-COV-2 și pentru respectarea dispozițiilor 

legale cu privire la distanțarea socială, vă rugăm să transmiteți voturile dumneavoastră EXCLUSIV prin 

corespondență, în format electronic pe adresa de e-mail office@fractal.eu, fie prin poștă sau curier. 

Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a 

încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate 

prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 

 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 
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