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București, Nr. 474 / 14.07.2021 

 

 

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI 

D.M. ELEKTRON SRL 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1881/62/2021, Anul 2021, Tribunalul Brașov - Secția a II-a 

Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Complet CI3-MA. 

2. Arhiva / Registratura instanței: Adresa: Județul Brașov, Mun. Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 

45, Cod Poștal 500097, număr de telefon: 0268 419 615, fax: 0268 418 054, email: trbrasov@just.ro. 

3. Debitor: D.M. ELEKTRON SRL, persoană juridică română în insolvență, in insolvency, en 

procedure collective, având sediul în Județul Brașov, Loc. Râșnov, Oraș Râșnov, Strada Câmpului nr. 1, 

Cod Poștal 505400, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub numărul de ordine 

J08/1543/2008, Cod Unic de Înregistrare 24002920, Atribut Fiscal RO. 

4. Administrator Judiciar Provizoriu: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având sediul în București, 

Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poștal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de 

Organizare sub numărul de ordine RFO 0637, Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, 

cont bancar RO80BREL0002000999250101, deschis la Libra Internet Bank SA, Cod SWIFT BREL RO BU, 

telefon +4 031 226 14 00, fax +4 031 226 14 01, email office@fractal.eu, a.rusu@fractal.eu. 

Reprezentant administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvență coordonator 

Alexandru Rusu. 

5. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al 

debitorului D.M. ELEKTRON SRL, conform Hotărârii intermediare nr. 509/28.04.2021 pronunțate de 

Tribunalul BRAȘOV, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Completul CI3-MA, 

înaintăm prezentul 

 

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI 

D.M. ELEKTRON SRL 

 

I. Precizări preliminare 

Ca urmare a cererii formulate de către debitoarea D.M. ELEKTRON SRL, înregistrată la Tribunalul 

Brașov în data de 22 aprilie 2021, instanța a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței în 

temeiul Legii 85/2014 și a desemnat FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL ca administrator judiciar provizoriu. 
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Prin Notificarea privind deschiderea procedurii de insolvență prin procedura generală, publicată în 

BPI nr. 8284/12.05.2021, a fost stabilit ca prima adunare a creditorilor să aibă loc în data de 

14.07.2021, la ora 10.00, la sediul administratorului judiciar din București, Sectorul 2, Strada Dionisie 

Lupu nr. 33, Cod Poștal 020021. 

De asemenea, în conformitate cu articolul 48(1) al Legii 85/2014, convocarea adunării creditorilor a 

fost publicată în BPI nr. 11959/07.08.2021, în aceleași condiții cu cele prevăzute în Notificarea mai 

sus menționată, cu următoarea ordine de zi: 

1. Confirmarea administratorului judiciar FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL. 

2. Aprobarea onorariului administratorului judiciar FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL după cum 

urmează: 

2.1. un onorariu lunar fix, în cuantum de 1.500,00 EUR, precum şi 

2.2. un onorariu variabil, în cuantum de 5% din sumele distribuite creditorilor. 

Onorariile propuse nu includ TVA si cheltuielile ocazionate de procedură. Onorariile sunt plătibile in 

RON la cursul EUR/ RON comunicat de BNR, valabil pentru ziua emiterii facturii. 

3. Alegerea Comitetului Creditorilor. 

 

II. Creditorii prezenți 

Ședința este prezidată de către administratorul judiciar provizoriu. 

La Adunarea Creditorilor din data de 14.07.2021 nu au fost prezenți creditori, iar următorii creditori 

au trimis voturi prin corespondență: 

- Adecco Resurse Umane SRL, care a votat după cum urmează: 

“Referitor la pct. 1 al ordinii de zi - Adecco nu confirmă administratorul judiciar provizoriu 

Fractal Insolvență SPRL și votează pentru preluarea mandatului de administrator judiciar al 

DM Elektron SRL de către RTZ & Partners Filiala București. 

Referitor la pct. 2 al ordinii de zi Adecco nu aprobă onorariul propus de administratorul 

judiciar provizoriu Fractal Insolvență SPRL 

Referitor la pct. 3 al ordinii de zi - Adecco propune desemnarea unui comitet al creditorilor 

alcătuit din 3 creditori care nu sunt în legătură de subordonare/afiliere cu debitorul și își 

exprima de disponibilitatea și votul favorabil privind desemnarea sa în calitate de membru al 

comitetului creditorilor.” 
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- DM Elektron Spa, care a menționat următoarele: 

“Având în vedere: 

Convocarea Adunării creditorilor debitorului DM Elektron SRL pentru data de 14.07.2021, 

orele 10, cu următoarea ordine de zi: aprobarea administratorului judiciar Fractal Insolvență 

SPRL, fixarea onorarului acestuia și alegerea Comitetului creditorilor; 

- Faptul că subscrisa societate este in procedura de insolvență și pentru a putea vota în cadrul 

Adunării creditorilor mai sus menționată, trebuie să fie obținută aprobarea judecătorului 

sindic italian; 

Faptul că această aprobare va putea fi obținută după ce Curtea de Apel Brasov se va 

pronunța în cadrul apelului ce constituie obiectul dosarului nr. 1881/62/2021/a1, cu termen 

pe data de 22.07.2021, 

Vă solicităm amânarea datei stabilită pentru Adunarea creditorilor societății DM Elektron 

SRL, urmând a fi avută în vedere în acest sens o dată din prima săptămână a lunii august, 

respectiv intervalul 02 -06.08.2021.” 

- NEPI Bucharest Two SRL, care a votat după cum urmează: 

“1. Cu privire la confirmarea administratorului judiciar: 

> Confirmăm mandatul administratorului judiciar Fractal Insolvență SPRL. 

2. Referitor la stabilirea onorariului administratorului judiciar: 

> Propunem menținerea onorariului aprobat de instanță, respectiv un onorariu 

fix de 5.000 lei pe lună și un onorariu variabil de 1% din sumele distribuite creditorilor. 

3. Cu privire la desemnarea Comitetului creditorilor: 

> NEPI Bucharest Two S.R.L. își manifestă disponibilitatea de a face parte din 

Comitetul creditorilor și votează numirea sa în calitate de membru al Comitetului 

creditorilor.” 

Administratorul judiciar constată că sunt prezente 75.7231% din creanțele înscrise în Tabelul 

Preliminar de Creanțe, fiind îndeplinită condiția de cvorum de 30% prevăzută la Art. 49(1) din Legea 

85/2014. 

 

III. Votul creditorilor 

 

Punctul 1 pe ordinea de zi – Confirmarea administratorului judiciar FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL. 

Votul creditorilor a fost următorul: 

- Adecco Resurse Umane SRL votează ÎMPOTRIVA confirmării FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL; 

- DM Elektron Spa votează ÎMPOTRIVA confirmării FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL; 
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- NEPI Bucharest Two SRL votează PENTRU confirmarea FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL. 

Cu 5.2970% din voturile prezente PENTRU și 94.7030% împotrivă, Adunarea Creditorilor nu confirmă 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului D.M. ELEKTRON SRL. 

 

Punctul 2 pe ordinea de zi – Aprobarea onorariului administratorului judiciar 

Votul creditorilor a fost următorul: 

- Adecco Resurse Umane SRL votează ÎMPOTRIVA aprobării onorariului FRACTAL INSOLVENȚĂ 

SPRL; 

- DM Elektron Spa votează ÎMPOTRIVA aprobării onorariului FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL; 

- NEPI Bucharest Two SRL votează ÎMPOTRIVA aprobării onorariului FRACTAL INSOLVENȚĂ 

SPRL. 

Cu 100.0000% din voturi ÎMPOTRIVĂ, Adunarea Creditorilor nu confirmă onorariul propus de 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL. 

 

Punctul 3 pe ordinea de zi – Alegerea Comitetului Creditorilor 

 

Votul creditorilor a fost următorul: 

- Adecco Resurse Umane SRL își exprimă disponibilitatea de a face parte din Comitetul 

Creditorilor votează PENTRU numirea sa în această poziție; 

- DM Elektron Spa votează ÎMPOTRIVA constituirii unui Comitet al Creditorilor la această 

adunare a creditorilor; 

- NEPI Bucharest Two SRL își exprimă disponibilitatea de a face parte din Comitetul Creditorilor 

votează PENTRU numirea sa în această poziție 

Administratorul judiciar provizoriu constată că adunarea creditorilor nu a confirmat un Comitet al 

Creditorilor. 

 

IV. Rezultat final 

Adunarea Creditorilor a hotărât următoarele: 

1. Nu confirmă administratorul judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL. 

2. Nu aprobă onorariul propus de administratorul judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL. 

3. Nu confirmă un Comitet al Creditorilor. 
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Administratorul judiciar provizoriu urmează să reconvoace adunarea creditorilor, cu aceeași ordine 

de zi, în intervalul 02 -06.08.2021, conform propunerii creditorului DM Elektron Spa. 

 

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

 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 
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