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București, 

Nr. 925/09.11.2021 

CONVOCAREA  

ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI PERFO CONSTRUCT SRL 

1.  Date privind dosarul: Număr dosar 2146/63/2020, Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, 

Complet C10 Faliment. 

1. 2. Arhiva / Registratura instanței: Craiova, Str. Brestei nr. 12, Cod Poștal 200420, 

Județul Dolj, Telefon/Fax: 0251/415.323; Email: falimente.dj@just.ro. Programul arhivei/registraturii 

instanței: Luni - Vineri - orele 08.00 - 12.00. 

3. Debitor: PERFO CONSTRUCT SRL persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en 

failtte, având sediul social în Municipiul Craiova, Strada Simion Stoilov, nr. 1, Corp Principal, Bloc E6A, 

Scara 1, ap. 5, Județ Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. 

J16/1701/2013, având Cod Unic de Înregistrare 22103449. 

4. 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. 

5. Administrator special: Cercelan Liviu-Jan. 

6. Creditori: Toate persoanele fizice și juridice care dețin o creanță împotriva averii PERFO 

CONSTRUCT SRL conform dispozițiilor Legii 85/2014. 

7. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de Lichidator Judiciar al debitorului 

PERFO CONSTRUCT SRL, conform Sentinței civile nr. 190 din data de 05.05.2021, pronunțată de 

Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, Complet C10 Faliment, în dosarul 2146/63/2020,  

Conform articolului 47 alineatul (1) al Legii 85/2014, 

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR 

DEBITORULUI PERFO CONSTRUCT 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 16.11.2021, la ora 10.00. 

ORDINEA DE ZI 

este următoarea: 

1. Prezentarea situației bunului Opel Zafira aflat în patrimoniul debitoarei Perfo Construct SRL, rămas 

nevalorificat. 

Referitor la autoturismul Opel Zafira aflat în patrimoniul debitoarei, rămas nevalorificat, menționăm că 

în vederea achiziționării acestuia au sunat potențiali ofertanți, dar aceștia nu și-au manifestat interesul 
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pentru înscrierea la licitație pentru cumpărarea acestuia, motivat de faptul că acest autoturism nu este 

funcțional, motorul fiind defect. De asemenea, așa cum a precizat și evaluatorul în cuprinsul raportului 

de evaluare, nu au fost identificate oferte de vânzare de autoturisme marca Opel Zafira defecte/cu 

motoare calate.  

Astfel, luând în considerare 

- valoarea de piață de 2.070,00 Lei a autoturismului Opel Zafira, stabilită prin raportul de 

evaluare,  

- asupra acestui bun, AJFP Dolj a instituit sechestru penal, motiv pentru care creditorul AJFP Dolj 

a fost înscris în Tabelul definitiv consolidat cu o creanță garantată de 2.070,00 lei, 

- costurile cu publicarea unui anunț de vânzare în Ziarul România Liberă sunt de aproximativ 

139,94 lei/anunț, așa cum rezultă din ultima factură fiscală achitată pentru publicarea anunțului 

de vânzare din Ziarul România Liberă, respectiv factura TPMP 221100847/20.10.2021 emisă 

de către Theta Proficiency SRL, 

- lipsa interesului manifestat de potențialii ofertanți pentru autoturisme defecte, 

- că principiul maximizării averii debitoarei guvernează legea 85/2014, 

- faptul că pentru următoarea licitație, cea de-a patra prevăzută în Regulament, prețul de 

vânzare conform Regulamentului aprobat de Adunarea creditorilor din data de 29.07.2021 va 

fi de 1.863 lei + TVA-ul aferent (90% din valoarea de evaluare), iar succesiv, prețul de va 

reduce la 1.656,00 Lei (80% din valoarea de evaluare), 1.449,00 Lei (70% din valoarea de 

evaluare), 1.242,00 Lei (60% din valoarea de evaluare, 1.035,00 Lei (50% din valoarea de 

evaluare), 

- faptul că pentru cele 3 licitații organizate în vederea valorificării autoturismului Opel Zafira DJ 

11 TDS nu s-a înscris niciun potențial ofertant, ultimul preț de pornire pentru cea de-a treia 

licitație organizată fiind de 90% din valoarea de evaluare, respectiv 1863 lei + TVA-ul aferent, 

concluzia este că valorificarea prin continuarea licitațiilor pentru acest bun, conform dispozițiilor 

Regulamentului aprobat în cadrul adunării creditorilor din 29.07.2021, presupune costuri cu publicarea 

anunțului care vor diminua eventualul preț obținut pentru acest bun. Cu titlu de exemplu, în situația 

în care bunul va fi valorificat la 60% din valoarea de evaluare, costurile cu publicarea anunțului în 

ziarul România Liberă ar fi de 559,76 lei (reprezentând costurile pentru publicarea celor 4 anunțuri – 

139,94 lei*4= 559,756 lei). 

Astfel, în vederea minimizării costurilor cu vânzarea acestui autoturism și maximizării încasărilor din 

vânzare, lichidatorul judiciar supune adunării creditorilor variante de modificare a strategiei de 

valorificare. 

2. Punerea în discuție și aprobarea modificării articolelor 2.8. și 3.5. din cuprinsul Regulamentului 

de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 29.07.2021, în ceea ce privește continuarea 

vânzării prin licitație publică a autoturismului marca Opel Zafira DJ 11 TDS, după cum urmează: 

Aprobarea modificării articolelor 2.8 și 3.5 din cuprinsul Regulamentului de vânzare aprobat de 

adunarea creditorilor din data de 29.07.2021, aceste articole urmând să aibă următorul cuprins: 

„2.8. Taxa de participare la licitație va fi stabilită de lichidatorul judiciar pentru fiecare 

licitație în parte, plata se va face în contul unic de insolventa precizat in factura emisa şi 

include obținerea caietului de prezentare. Pentru licitațiile organizate în vederea valorificării 
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autoturismului marca Opel Zafira conform prezentului Regulament, taxa de participare la 

licitație este de 100 de lei + TVA.” 

„ 3.5. Anunțul va fi publicat pe site-ul www.fractal.eu, pe site-ul UNPIR şi pe oricare alte site-

uri considerate relevante pentru categoria bunului respectiv, fără a fi obligatorie publicarea 

Anunțului în cotidianul România Liberă. Publicarea în cotidianul România Liberă sau în oricare alt 

cotidian național se va putea efectua exclusiv la solicitarea creditorilor. De asemenea, debitorul va 

fi înștiințat despre data şi ora vânzării.” 

3. Punerea în discuție și aprobarea casării și valorificării autoturismului marca Opel Zafira DJ 11 

TDS aflat în patrimoniul debitoarei, prin vânzarea masei de fier a acestui autoturism la un punct de 

colectare autorizat cu consecința radierii autoturismului, în situația în care creditorii nu vor aproba 

punctul 2 de mai sus. 

4. Prezentarea și aprobarea ofertei de cumpărare a autoturismului Opel Zafira DJ 11 TDS 

comunicată de doamna Coșerea Elena- Andreea la data de 4.11.2021, potrivit căreia aceasta oferă 

prețul de 1.200,00 lei +TVA pentru achiziționarea autoturismului marca Opel Zafira DJ 11 TDS. 

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 îşi 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 

 


