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București, 

Nr. 523/02.08.2021 

ERATA 

LA PROCESUL VERBAL 

AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI DACS SRL NR. 507/29.07.2021 

1.  Date privind dosarul: Număr dosar 4075/30/2020, Tribunalul Timiș, Sectia 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, 

înaintăm prezenta 

ERATĂ 

privind Procesul verbal de ședință al adunării creditorilor debitoarei  DACS SRL din data de 29.07.2021, 

înregistrat cu nr. 507 din 29.07.2021 și publicat (de două ori) în BPI nr. 13042/29.07.2021 și 13064 

din 30.07.2021. 

Având în vedere faptul că dintr-o eroare materială, în cuprinsul procesului verbal am precizat de două 

ori, la punctele Votul creditorilor și Rezultatul Final, denumirea unei alte societăți, respectiv PERFO 

CONSTRUCT SRL în loc de denumirea corectă a societății debitoare DACS SRL, respectiv 
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în mod eronat am precizat în cuprinsul procesului verbal ”Cu 57,23% din valoarea totală a 

creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul Preliminar de Creanțe actualizat publicat în BPI 

nr.12787/23.07.2021 PENTRU, niciun vot ÎMPOTRIVĂ și nicio ABȚINERE, Adunarea Creditorilor 

debitorului PERFO CONSTRUCT SRL APROBĂ onorariul lichidatorului judiciar FRACTAL INSOLVENŢĂ 

SPRL, după cum urmează: 

a) onorariu fix  2.500 lei + TVA pe perioada de faliment, dar nu mai mult de 18 luni; 

b) onorariu de succes de 3,9% +TVA, aplicat la sumele distribuite creditorilor.” 

și 

„Adunarea creditorilor debitoarei DACS SRL, ce a avut loc astăzi, 29.07.2021, ora 11.00, a decis 

următoarele: 

- Cu 57,23 % din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul Preliminar de 

Creanțe actualizat publicat în BPI nr.12787/23.07.2021 PENTRU, Adunarea Creditorilor 

debitorului PERFO CONSTRUCT SRL APROBĂ onorariul lichidatorului judiciar FRACTAL 

INSOLVENŢĂ SPRL, după cum urmează: 

a) onorariu fix  2.500 lei + TVA pe perioada de faliment, dar nu mai mult de 18 luni; 

b) onorariu de succes de 3,9% +TVA, aplicat la sumele distribuite creditorilor.”, 

în loc de precizarea corectă a denumirii societății DACS SRL a cărei adunare de creditori a 

avut loc și pentru care s-a încheiat procesul verbal al adunării creditorilor nr. 

507/29.07.2021, respectiv 

”Cu 57,23% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul Preliminar de 

Creanțe actualizat publicat în BPI nr.12787/23.07.2021 PENTRU, niciun vot ÎMPOTRIVĂ și nicio 

ABȚINERE, Adunarea Creditorilor debitorului DACS APROBĂ onorariul lichidatorului judiciar 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL, după cum urmează: 

c) onorariu fix  2.500 lei + TVA pe perioada de faliment, dar nu mai mult de 18 luni; 

d) onorariu de succes de 3,9% +TVA, aplicat la sumele distribuite creditorilor. 

Și 

„Adunarea creditorilor debitoarei DACS SRL, ce a avut loc astăzi, 29.07.2021, ora 11.00, a decis 

următoarele: 

- Cu 57,23 % din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul Preliminar de 

Creanțe actualizat publicat în BPI nr.12787/23.07.2021 PENTRU, Adunarea Creditorilor 

debitorului DACS SRL APROBĂ onorariul lichidatorului judiciar FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL, 

după cum urmează: 

a) onorariu fix  2.500 lei + TVA pe perioada de faliment, dar nu mai mult de 18 luni; 

b) onorariu de succes de 3,9% +TVA, aplicat la sumele distribuite creditorilor.„ 

Prin prezenta Erată, înțelegem să corectăm procesul verbal mai sus menționat (la punctele 

Votul creditorilor și Rezultatul Final, unde din eroare s-a precizat de două ori denumirea unei alte 

societăți, respectiv PERFO CONSTRUCT SRL în loc de DACS SRL) în sensul în care se înlocuiesc cele 

două mențiuni și referiri (erori materiale care nu afectează nici votul creditorilor, nici decizia luată 

de adunarea creditorilor) eronate la PERFO CONSTRUCT SRL, cu denumirea corectă a societății 

debitoare pentru care s-a încheiat procesul verbal al adunării creditorilor nr. 

507/29.07.2021, respectiv DACS SRL, după cum urmează: 

PROCES VERBAL  

AL ADUNĂRII CREDITORILOR  
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DEBITORULUI DACS SRL 

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 27.07.2021, la ora 11.00. 

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

a fost publicată în BPI nr. 12787/23.07.2021, cu următoarea  

ORDINE DE ZI 

 

1. Aprobarea onorariului lichidatorului judiciar definitiv FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL (confirmat în 

mod definitiv în calitate de lichidator judiciar de către judecătorul sindic prin Sentința civilă nr. 

694/17.06.2021 pronunțată în dosarul 4075/30/2020) după cum urmează: 

a. un onorariu lunar fix lunar, în cuantum de 2.500 lei + TVA , precum şi 

b. un onorariu variabil, în cuantum de 3,9% +TVA, din sumele distribuite creditorilor. 

Onorariile propuse nu includ TVA si cheltuielile ocazionate de procedură. La onorariile de mai 

sus se va adăuga TVA, conform legii. 

 

CVORUM 

La Adunarea Creditorilor de astăzi, 29.07.2021, ora 11.00 nu s-a prezentat nici un creditor, dar au 

transmis voturi în scris următorii creditori: 

▪ BRD – Groupe Societe Generale SA; 

Ședința este prezidată de către lichidatorul judiciar. 

Lichidatorul judiciar constată că sunt prezente 57,23% din creanțele înscrise în Tabelul preliminar de 

creanțe actualizat publicat în BPI nr. 12787 din data de 23.07.2021, fiind îndeplinită condiția de cvorum 

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

VOTUL CREDITORILOR 

 

1. Cu privire la unicul punct existent pe ordinea de zi a ședinței, votul creditorilor a fost următorul: 

▪ Creditorul BRD – Groupe Societe Generale SA, prin votul scris comunicat la data de 28.07.2021, 

a precizat următoarele: 

„BRD GSG SA aprobă onorariul lichidatorului judiciar:  

a) onorariu fix  2.500 lei + TVA pe perioada de faliment, dar nu mai mult de 18 luni; 

b) onorariu de succes de 3,9% +TVA, aplicat la sumele distribuite creditorilor. 
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Cu 57,23% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul Preliminar de Creanțe 

actualizat publicat în BPI nr.12787/23.07.2021 PENTRU, niciun vot ÎMPOTRIVĂ și nicio ABȚINERE, 

Adunarea Creditorilor debitorului DACS SRL APROBĂ onorariul lichidatorului judiciar FRACTAL 

INSOLVENŢĂ SPRL, după cum urmează: 

c) onorariu fix  2.500 lei + TVA pe perioada de faliment, dar nu mai mult de 18 luni; 

d) onorariu de succes de 3,9% +TVA, aplicat la sumele distribuite creditorilor. 

 

REZULTAT FINAL 

 

Adunarea creditorilor debitoarei DACS SRL, ce a avut loc astăzi, 29.07.2021, ora 11.00, a decis 

următoarele: 

 

- Cu 57,23 % din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul Preliminar de 

Creanțe actualizat publicat în BPI nr.12787/23.07.2021 PENTRU, Adunarea Creditorilor 

debitorului DACS SRL APROBĂ onorariul lichidatorului judiciar FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL, 

după cum urmează: 

a) onorariu fix  2.500 lei + TVA pe perioada de faliment, dar nu mai mult de 18 luni; 

b) onorariu de succes de 3,9% +TVA, aplicat la sumele distribuite creditorilor. 

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

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi, 29.07.2021, 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 

 


