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PROCES VERBAL  

AL ȘEDINȚEI 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 definitiv: 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 pronunțată de 

Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, 

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

AVÂND ÎN VEDERE 

➢ Adresa cu nr. 191/22.07.2020 comunicată de creditorul Medrom Medical Systems SRL, prin care 

solicită lichidatorului judiciar convocarea adunării creditorilor cu următoarea ordine de zi: 

„Accelerarea valorificării imobilului situat în Jud. Prahova Ploiești, Str. Gheorghe Grigore 

Cantacuzino nr. 53, prin licitație publică de către lichidatorul judiciar Fractal Insolvență SĂPRL prin:  

Se împuternicește lichidatorul judiciar să negocieze partea de preț cuvenită coproprietarului 

Stănescu S la orice sumă până la maximum de 15.000 euro; 

Stabilirea prețului de pornire a licitației de la prețul de 75.048 Euro conform Raportului de evaluare 

din martie 2020, efectuat de Evaimob – Optimus Valorem SRL, reprezentând 94,9974% cota parte 

SC INFORM TEHNICA MEDICALA SRL. 
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Organizarea de licitații succesive la intervale de maxim 10 zile calendaristice. La fiecare licitație se va 

reduce prețul de pornire a licitației la 75% din prețul inițial, la 50% respectiv la orice preț, dar nu mai 

puțin de 30%.”, 

lichidatorul judiciar a convocat 

ADUNAREA CREDITORILOR 

DEBITORULUI INFORM TEHNICA MEDICALA SRL  

la sediul lichidatorului judiciar, în București, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, pentru 

data de 03.08.2020, la ora 12.00. 

Precizăm faptul că lichidatorul judiciar a publicat Convocatorul adunării creditorilor în Buletinul 

Procedurilor de insolvență nr. 12309/27.07.2020, cu următoarea 

ORDINE DE ZI 

 

1. Aprobarea noului Regulament de vânzare prin licitație publică cu strigare conform art. 154 din 

Legea 85/2014, a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica Medicală asupra celor 3 

(trei) bunuri 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, prețul de pornire al primei licitații fiind de 75.048, 00 euro ( respectiv valoarea de piață 

estimată stabilită conform 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), ulterior, prețul de pornire fiind redus succesiv, la 75% din valoarea de 

piață stabilită prin Raportul de evaluare, la 50% din valoarea de piață  dar nu mai puțin de 30% 

din valoarea de piață estimată stabilită prin Raportul de evaluare nr. 19 din 25 martie 2020, 

conform Regulamentului de vânzare supus aprobării. 

CVORUM 

 

La ședința adunării creditorilor nu a fost prezent niciun creditor, dar au fost trimise voturi scrise de 

către următorii creditori: 

• DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI - Serviciul Juridic Mijlocii; 

• DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1; 

• MEDROM DEDICAL SYSTEMS  SRL; 

Notă: 

Precizăm faptul că societatea G.M.T. Construct  S.R.L., prin succesor legal Tăușanu Vladimir, în 

calitate de creditor, ne-a transmis în data de 31.07.2020, ora 09.24, un e -mail prin care ne-a 

comunicat o Adresă scrisă, fără semnătură, precum și o serie de documente justificative. Prin 

intermediul Adresei scrise, creditorul G.M.T. Construct  S.R.L, a precizat următoarele: 
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„Subscrisa, Creditoare S.C. G.M.T. Construct  S.R.L., cu ultimul sediu social în Mun. Bucureşti, 
sector 1 str. Alexandrina nr. 19,  prinsuccesor legal Tausanu Vladimir cu domiciliul in Mun. Bucureşti, 

sector 1 str. Popa Savu  nr. 12 (conform dovezilor anexate) 

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014, vă transmit prin prezenta următorul vot pentru 

adunarea creditorilor din data de 3.08.2020 ora 12, astfel: 

Punctul nr. 1 (unic) de pe ordinea de zi 

Vot: pentru (favorabil).” 

Însă, având în vedere faptul că G.M.T. Construct  S.R.L în calitate de creditor, nu a comunicat un vot scris 

semnat, precizăm faptul că acest email nu reprezintă un vot valabil exprimat, motiv pentru care lichidatorul 

judiciar nu a putut lua în considerare acest email. 

Ședința este prezidată de către lichidatorul judiciar. 

Lichidatorul judiciar constată că sunt prezente 35.6822% din creanțele înscrise în Tabelul definitiv 

consolidat de creanțe actualizat, publicat în BPI nr. 9541 din 11.05.2018, fiind îndeplinită condiția de 

cvorum de 30% prevăzută la art. 49(1) din Legea 85/2014. 

VOTUL CREDITORILOR 

 

I. Punctul 1 de pe ordinea de zi (unic punct pe ordinea de zi). 

Votul creditorilor a fost următorul: 

1. DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI - SERVICIUL 

JURIDIC MIJLOCII – SE ABȚINE; 

Prin votul scris transmis de către DGRFP București – Serviciul Juridic Mijlocii, aceasta ne-a 

comunicat următoarele: 

„ Având în vedere notificarea dumneavoastră publicată în BPI nr. 12309/27.07.2020 privind 

convocarea ședinței Adunării creditorilor SC INFORM TEHNICA MEDICALA SRL pentru data de 

03.08.2020 ora 12.00, instituția noastră solicită reconvocarea ședinței la o dată ulterioară 

comunicării noului regulament de vânzare.”  

2. DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 – SE ABȚINE; 

Prin votul scris, creditorul  DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 

ne-a comunicat următoarele: 

„Urmare a notificării dumneavoastră apărută în buletinul procedurilor de insolvență nr. 

12309/27.07.2020 prin care ne aduceți la cunoștință faptul că Direcția Generală de Impozite și 

Taxe Locale a Sectorului 1 este convocată în calitate de creditor al debitoarei SC Inform Tehnica 

Medicala SRL (CUI 6037009) pentru data de 03.08.2020, având ca ordine de zi: 

➢ Aprobarea noului Regulament de vânzare prin licitație publică cu strigare conform art. 154 

din Legea 85/2014, a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica Medicală 

asupra celor 3 (trei) bunuri imobile alipite care formează o singură proprietate, respectiv o 

casă apartamentată în trei apartamente, situată în Municipiul Ploiești, Str. Gheorghe Grigore 
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Cantacuzino nr. 53, Județul Prahova, vă comunicăm că instituția noastră nu își poate poate 

exprima un punct de vedere pertinent, întrucât nu are cunoștință de regulamentul de 

vânzare, acesta nefiind comunicat instituții noastre. 

3. MEDROM DEDICAL SYSTEMS  SRL -  votează PENTRU; 

Prin votul scris, creditorul ne-a comunicat următoarele: 

„Având în vedere notificarea dumneavoastră nr. 509/24.07.2020, publicată în BPI privind 

convocarea ședinței Adunării creditorilor SC INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL pentru data de 

03.08.2020, ora 12.00, în ceea ce privește ordinea de zi a ședinței, precizăm că societatea 

noastră SC MEDROM MEDICAL SYSTEMS SRL a luat act de propunerile făcute și este de acord 

cu acestea.” 

Cu 87.4482% din valoarea creanțelor prezente PENTRU, 0% ÎMPOTRIVĂ și 12,5518% ABȚINERI din 

valoarea creanțelor prezente, Adunarea Creditorilor INFORM TEHNICA MEDICALĂ SRL votează PENTRU 

Aprobarea noului Regulament de vânzare prin licitație publică cu strigare conform art. 154 din Legea 

85/2014, a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica Medicală asupra celor 3 (trei) bunuri 

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, 

prețul de pornire al primei licitații fiind de 75.048, 00 euro ( respectiv valoarea de piață estimată 

stabilită conform 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), ulterior, prețul de pornire fiind redus succesiv, la 75% din valoarea de piață stabilită prin Raportul 

de evaluare, la 50% din valoarea de piață  dar nu mai puțin de 30% din valoarea de piață estimată 

stabilită prin Raportul de evaluare nr. 19 din 25 martie 2020, conform Regulamentului de vânzare 

supus aprobării. 

HOTĂRÂRE 

 

În urma voturilor exprimate, adunarea creditorilor a decis următoarele:  

➢ Adunarea Creditorilor, cu 87,4482% din valoarea creanțelor prezente, a votat PENTRU 

aprobarea noului Regulament de vânzare prin licitație publică cu strigare conform art. 154 din 

Legea 85/2014, a cotei indivize de 94,9974% deținută de Inform Tehnica Medicală asupra celor 

3 (trei) bunuri 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, prețul de pornire al primei licitații fiind de 75.048, 00 euro 

( respectiv valoarea de piață estimată stabilită conform 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), ulterior, prețul de pornire fiind 

redus succesiv, la 75% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare, la 50% din 

valoarea de piață  dar nu mai puțin de 30% din valoarea de piață estimată stabilită prin Raportul 

de evaluare nr. 19 din 25 martie 2020, conform Regulamentului de vânzare supus aprobării. 

Nemaifiind alte puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței Adunării Creditorilor din data de 03.08.2020, 

lichidatorul judiciar a declarat ședința închisă. 
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Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi, 03.08.2020, în două exemplare originale, unul 

pentru lichidatorul judiciar și unul pentru a fi depus la dosarul cauzei 41945/3/2016, la Instanța 

Tribunalului București – Secția a VII -a Civilă. 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


