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București, 

Nr. 867/21.10.2021 

CONVOCAREA  

ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI DACS SRL 

1.  Date privind dosarul: Număr dosar 4075/30/2020, Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, 

Judecător-sindic: Loredana Neamțu; 

2. Arhiva/registratura instanței: Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 

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, 

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR 

DEBITORULUI DACS 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 29.10.2021, la ora 14.00. 

ORDINEA DE ZI 

este următoarea: 

1. Aprobarea numirii și a nivelului remunerației evaluatorului independent ce urmează să evalueze 

creanțele deținute de DACS SRL împotriva debitorilor săi, înregistrate în contabilitatea acesteia, 

creanțe ce sunt ipotecate în favoarea creditorului BRD – Groupe Societe Generale SA, dintre cele 

trei oferte transmise de evaluatori. 
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Menționăm că până la data convocării au fost primite oferte globale pentru evaluarea tuturor bunurilor 

debitoarei, din partea următorilor evaluatori: 

Nr. crt. 
Denumire 

Evaluator Ofertant 
Onorariu și modalitatea de plată Termen de redactare a raportului 

1. Cearom Evaluari SRL 2.600,00 lei inclusiv TVA, evaluatorul 

nefiind plătitor de TVA (cu plata în 

termen de 10 zile de la data predării 

raportului de evaluare) 

15 zile calendaristice de la data 

semnării contractului. 

2. Evaimob-Optimus 

Valorem SRL 

2.000,00 Lei inclusiv TVA, evaluatorul 

nefiind plătitor de TVA (avans 50% la 

semnarea contractului și 50% în 

termen de maxim 30 de zile de la 

predarea Raportului) 

10 de zile lucrătoare de la ultima data 

dintre: 1)data transmiterii 

documentației complete; 2)data 

încheierii contractului și a plații 

avansului. 

3. Evalproof Proiect SRL 3.200,00 LEI + TVA ( nu s-a precizat 

modalitatea de plată); 

15 zile lucrătoare de la data primirii 

documentelor și realizarea inspecției. 

 

Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul 

creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. 

Creditorii vor putea vota şi prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de 

creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura 

electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace lichidatorului 

judiciar, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului. 

Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa la: office@fractal.eu sau în mod direct la adresa 

din București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poștal 020021 

 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL 

reprezentată prin Alexandru Rusu - Asociat Coordonator 

 


