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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
Nr.314/22.11.2017 

 
Proces verbal al adunării creditorilor 

încheiat azi, 22.11.2017 orele 15:00, în Timişoara, str.Macilor nr.26, jud. Timiş 
 
 Adunarea Creditorilor debitorului Trident Production SRL, dosar de 
insolvenţă nr. 6315/30/2012, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, Secţia a II a Civilă, a fost 
convocată în conformitate cu art. 13 alin.(1), art.14 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, de către administratorul judiciar, pentru data de 22.11.2017 
orele 15:00, la sediul administratorului judiciar din localitatea Timişoara, str. 
Macilor nr.26, jud. Timiş. 
 Adunarea creditorilor debitorului Trident Production SRL este prezidată de 
practicianul în insolvenţă Bojincă Mihail conform dispoziţiilor art. 13 alin.(1) din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 
 Secretariatul şedinţei Adunării creditorilor debitorului Trident Production 
SRL este în sarcina administratorului judiciar. 
Convocarea nr. 309/17.11.2017 privind ședinţa adunării creditorilor debitorului 
Trident Production SRL, din data de 22.11.2017, a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 289538 din data de 20.11.2017.  
 

A trimis punct de vedere scris ALPHA BANK ROMÂNIA SA- Direcția 
Arierate (adresa nr. 1026/22.11.2017) creditor garantat ce deţine un procent de 
74,14% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, conform tabelului definitiv 
de creanțe al Trident Production SRL. 

A trimis punct de vedere scris Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Timiș-Serviciul juridic (adresa nr. 268.862/2016/21.11.2017) creditor 
garantat ce deţine un procent de 6,66% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală conform tabelului definitiv de creanțe al Trident Production SRL. 

A trimis punct de vedere scris BRD Groupe Societe Generale SA (adresa 
FN/22.11.2017) creditor garantat ce deţine un procent de 17,89% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, conform tabelului definitiv de creanțe al Trident 
Production SRL.  

În acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă titularii 
de creanţă însumând 98,69 % din volumul total al creanţelor împotriva averii 
debitorului Trident Production SRL. 
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Se constată că sunt îndeplinite prevederile legale prevăzute în art. 15, din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 

Adunarea creditorilor debitorului  Trident Production SRL este legal 
constituită, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 privind 
procedura de insolvenţă, fiind prezenţi sau trimiţând punct de vedere scris 
deţinătorii a 98,69% din totalul masei credale. 
 

Ordinea de zi este: 
1. Aprobarea Raportului conform art. 122 din L85/2006 privind vânzarea Imobilului 
teren cu HALĂ producție mică și servicii CF 406624 Timișoara, situat în Timișoara, pe 
strada Tibrului nr.65 și distribuția sumelor obținute. 
2. Analiza situației debitoarei privind nerespectarea obligațiilor de plata si celelalte 
sarcini asumate prin Planul de Reorganizare confirmat și aprobarea propunerii de 
intrare în faliment în procedura generală. 
 

Se intră în ordinea de zi: 
 
1. Administratorul judiciar solicită adunării creditorilor aprobarea Raportului 

conform art. 122 din L85/2006 privind vânzarea Imobilului teren cu HALĂ 
producție mică și servicii CF 406624 Timișoara, situat în Timișoara, pe strada 
Tibrului nr.65, și distribuția sumelor obținute. 

Creditorul ALPHA BANK ROMÂNIA SA, creditor garantat ce deţine un procent de 
75,12% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis 
punct de vedere scris, aprobă Raportul prezentat de către administratorul judiciar 
privind vânzarea imobilului teren cu HALĂ producție mică și servicii CF 406624 
Timișoara, situat în Timișoara, pe strada Tibrului nr.65 și distribuirea sumelor 
obținute. 
Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, a luat act de Raportul conform art. 122 
din L85/2006 si a distribuției sumelor si nu are obiecțiuni față de acesta. 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un 
procent de 18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi 
care a trimis punct de vedere scris, îşi exprimă votul de achiesare la votul 
creditorului ipotecar ALPHA BANK SA în favorea căruia este constituit garanție 
imobilul situat în Timișoara, str. Tibrului nr. 65, CF 406624. 
 Adunarea creditorilor, cu un procent de 93,25% din totalul creanţelor 
prezente, respectiv cu un procent de 92,03% din valoarea creanţelor, aprobă 
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Raportul prezentat de către administratorul judiciar privind vânzarea imobilului 
teren cu HALĂ producție mică și servicii CF 406624 Timișoara, situat în Timișoara, 
pe strada Tibrului nr.65 și distribuirea  sumelor obținute. 
 

2. Administratorul judiciar solicită adunării creditorilor analiza situației 
debitoarei privind nerespectarea obligațiilor de plata si celelalte sarcini 
asumate prin Planul de Reorganizare confirmat și aprobarea propunerii de 
intrare în faliment în procedura generală. 

 
Creditorul ALPHA BANK ROMÂNIA SA, creditor garantat ce deţine un procent de 
75,12% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere 
scris, respectiv cu un procent de 74,14% din valoarea creanţelor şi care a trimis 
punct de vedere scris, a luat notă de situatia prezentată de administratorul judiciar 
privind nerespectarea de către debitoare a obligaților de plată și a celorlalte sarcini 
asumate prin Planul de Reorganizare confirmat și aprobă propunerea privind 
intrarea debitoarei in procedura falimentului. 
Creditorul AJFP Timiș, creditor garantat ce deţine un procent de 6,75 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un 
procent de 6,66% din valoarea creanţelor, aprobă intrarea în procedura 
falimentului a debitoarei Trident Production SRL. 
Creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, creditor garantat ce deţine un 
procent de 18,13% din totalul creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis 
punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 17,89% din valoarea creanţelor şi 
care a trimis punct de vedere scris, aprobă propunerea privind intrarea 
debitoarei in procedura falimentului. 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 93,25% din totalul creanţelor 
prezente, respectiv cu un procent de 92,03% din valoarea creanţelor, aprobă 
propunerea privind intrarea debitoarei in procedura falimentului. 

 
 
ALPHA BANK ROMÂNIA SA (adresa nr. 1026/22.11.2017) 
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