
 
 

București 

Nr. 512 /03.08.2020 

 

PROCES VERBAL 

AL ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI TOTTO SECURITY SRL 

 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 32012/3/2016, 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: TOTTO SECURITY SRL, persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en 

faillite, având sediul în București, Sectorul 2, Strada Delea Veche nr. 24, Corp A, Modul M3, Etaj 2, 

Cod Poştal 024102, înregistrată la Registrul Comerţului București sub numărul de ordine 

J40/12934/2013, Cod Unic de Înregistrare 32372495, Atribut Fiscal RO. 

4. Lichidator Judiciar Provizoriu: 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, conform Sentinței civile nr. 4418 din data de 

06.07.2017 a Tribunalului București, 

5. Administrator Special: domnul Radu-Cristian Ene. 

6. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al 

debitorului TOTTO SECURITY SRL, conform Sentinței civile nr. 4418 din data de 06.07.2017 a 

Tribunalului București, înaintăm prezentul 

 

PROCES VERBAL 

AL ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI TOTTO SECURITY SRL 

 

Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat adunarea creditorilor debitoarei TOTTO SECURITY SRL, la 

sediul lichidatorului judiciar, în București, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poștal 020021, pentru data 

de 03.08.2020, la ora 10.00. 

Convocatorul adunării creditorilor a fost publicat în BPI nr. 12297 din 27.07.2020 cu următoarea 

 

ORDINE DE ZI 
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1. Prezentarea situației litigioase existente intre Totto Security SRL și Floarea International SRL, 

ce face obiectul dosarului nr. 25269/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI -

a Civilă, cu termen în data de 2 septembrie 2020. 

2. Aprobarea de către creditori a propunerii de soluționare în mod amiabil a litigiului ce face 

obiectul dosarului 25269/3/2019, în sensul aprobării  stingerii litigiului dintre cele două societăți 

prin renunțarea de către societatea TOTTO SECURITY SRL la pretențiile sale împotriva societății 

FLOAREA INTERNATIONAL și implicit la acțiunea ce face obiectul dosarului 25269/3/2019, în 

schimbul achitării de către Floarea Internațional SRL, fie direct, fie prin terți în numele și pentru 

Floarea Internațional, atât a debitului principal in valoare de 235.223,94 lei cât și a penalităților 

de întârziere în cuantum de 69.516,90 lei, menționate în cererea de chemare în judecată și 

calculate până la data formulării acțiunii. 

 

CVORUM 

 

La Adunarea Creditorilor din data de 03.08.2020, nu a fost prezent nici un creditor, însă, au comunicat 

voturi scrise următorii creditori: 

− DGRFP București – Serviciul Juridic Mijlocii, creditor ce deține 91,6264% din valoarea 

masei credale ; 

Ședința este prezidată de către lichidatorul judiciar. 

Lichidatorul judiciar constată că sunt prezente 91.6264% din creanțele înscrise în Tabelul definitiv 

consolidat publicat în BPI nr. 19127 din 16.10.2017, fiind îndeplinită condiția de cvorum de 30% 

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

 

VOTUL CREDITORILOR 

 

I. Referitor la Ordinea de zi a ședinței,  DGRFP București – Serviciul Juridic Mijlocii, prin 

punctul de vedere exprimat în scris, ne-a comunicat următoarele: 

„ Având în vedere notificarea publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12297/ 

27.07.2020, prin care convocați pentru data de 03.08.2020, ora 10.00, ședința adunării 

creditorilor debitoarei  Totto Security SRL, față de ordinea de zi a ședinței, instituția noastră vă 

comunică următoarele: 

I. Cu privire la primul punct de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv „Prezentarea situației 

litigioase existente intre Totto Security SRL si Floarea International SRL, ce face obiectul 

dosarului nr. 25269/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI -a Civilă, cu 

termen în data de 2 septembrie 2020”, instituția noastră arată că a luat act de prezentarea 

situației litigioase dintre Totto Security SRL și Floarea Internațional SRL. 

II. În ceea ce privește soluționarea pe cale amiabilă, în sensul aprobării  stingerii litigiului 

dintre cele două societăți prin renunțarea de către societatea TOTTO SECURITY SRL la 

pretențiile sale împotriva societății FLOAREA INTERNATIONAL și implicit la acțiunea ce face 

obiectul dosarului 25269/3/2019, în schimbul achitării de către Floarea Internațional SRL, fie 

direct, fie prin terți în numele și pentru Floarea Internațional, atât a debitului principal in valoare 

de 235.223,94 lei cât și a penalităților de întârziere în cuantum de 69.516,90 lei, menționate 
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în cererea de chemare în judecată și calculate până la data formulării acțiunii, instituția noastră 

nu se opune acestei propuneri, urmând ca după achitarea în întregime a sumelor menționate 

să se renunțe la acțiunea formulată. 

De asemenea, vă adresăm respectuos rugămintea ca un exemplar al procesului verbal al 

ședinței ce urmează a fi încheiat cu această ocazie să fie transmis instituției noastre pe adresa 

de e -mail: juridic.mb@mfinante.ro sau la numărul de fax 021/210.14.84.” 

 

II. În consecință, referitor la ordinea de zi a ședinței, creditorii au hotărât următoarele: 

1. Cu privire la Punctul nr. 1 existent pe ordinea de zi, potrivit votului scris, cu 100% din 

valoarea creanțelor prezente, creditorul DGRFP București – Serviciul Juridic Mijlocii ia act de 

prezentarea situației litigioase existente intre Totto Security SRL si Floarea International SRL, ce face 

obiectul dosarului nr. 25269/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VI -a Civilă. 

2. Referitor la Punctul al doilea existent pe ordinea de zi, raportat la votul scris comunicat de 

creditorul DGRFP București – Serviciul Juridic Mijlocii, rezultă faptul că votează PENTRU 

soluționarea pe cale amiabilă, în sensul aprobării  stingerii litigiului dintre cele două societăți prin 

renunțarea de către societatea TOTTO SECURITY SRL la pretențiile sale împotriva societății FLOAREA 

INTERNATIONAL și implicit la acțiunea ce face obiectul dosarului 25269/3/2019, în schimbul achitării 

de către Floarea Internațional SRL, fie direct, fie prin terți în numele și pentru Floarea Internațional, 

atât a debitului principal in valoare de 235.223,94 lei cât și a penalităților de întârziere în cuantum de 

69.516,90 lei, menționate în cererea de chemare în judecată și calculate până la data formulării 

acțiunii, urmând ca după achitarea în întregime a sumelor menționate să se renunțe la 

acțiunea formulată. 

 

HOTĂRÂRE FINALĂ 

 

În cadrul adunării ședinței adunării creditorilor de astăzi, 03.08.2020, cu 100% din voturile prezente, 

s-au hotărât următoarele: 

1. Adunarea creditorilor ia act de prezentarea situației litigioase existente intre Totto Security SRL 

si Floarea International SRL, ce face obiectul dosarului nr. 25269/3/2019 aflat pe rolul 

Tribunalului București – Secția a VI -a Civilă. 

3. Adunarea creditorilor, cu 100% din voturile prezente PENTRU, aprobă propunerea de 

soluționare în mod amiabil a litigiului ce face obiectul dosarului 25269/3/2019, în 

sensul aprobării  stingerii litigiului dintre cele două societăți prin renunțarea de către societatea 

TOTTO SECURITY SRL la pretențiile sale împotriva societății FLOAREA INTERNATIONAL și 

implicit la acțiunea ce face obiectul dosarului 25269/3/2019, în schimbul achitării de către 

Floarea Internațional SRL, fie direct, fie prin terți în numele și pentru Floarea Internațional, atât 

a debitului principal in valoare de 235.223,94 lei cât și a penalităților de întârziere în cuantum 

de 69.516,90 lei, menționate în cererea de chemare în judecată și calculate până la data 

formulării acțiunii, urmând ca după achitarea în întregime a sumelor menționate să se renunțe 

la acțiunea formulată. 

 

Nemaifiind alte puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței adunării creditorilor din data de 03.08.2020, 

lichidatorul judiciar declară ședința închisă. 
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Prezentul proces verbal a fost semnat astăzi, 03.08.2020, în două exemplare originale, unul pentru a 

lichidatorul judiciar și unul pentru a fi depus la instanță. 

 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL 

Prin Alexandru Rusu 

Practician Coordonator 

 


