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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 

 
Nr.522/10.10.2016 

 
Proces verbal al adunarii creditorilor  

incheiat azi 10.10.2016 orele 12:00 in Timisoara,  
str.Macilor nr. 26, jud.Timis 

 

 
 Adunarea Creditorilor debitorului ROLIFT SRL, dosar de insolventa nr. 
483/30/2012 aflat pe rolul Tribunalului Timis, sectia a II-a Civila, a fost 
convocată in conformitate cu art. 13 alin.(1), art.14 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, de catre administratorul judiciar, pentru data de 
10.10.2016 orele 12:00 la sediul din localitatea Timisoara, str. Macilor nr.26, jud. 
Timis. 
 Adunarea creditorilor debitorului ROLIFT SRL este prezidata de 
practicianul in insolventă Bojinca Mihail conform dispoziţiile art. 13 alin.(1) din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 
 Secretariatul sedintei Adunarii creditorilor debitorului ROLIFT SRL  este 
in sarcina administratorului judiciar. 

Notificarea nr. 512/04.10.2016 privind sedinta adunarii creditorilor 
debitorului ROLIFT SRL din data de 10.10.2016 a fost publicată in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr. 18019 din data de 06.10.2016. 

 
Ordinea de zi este: 
 

1. Aprobarea raportului final si a situatiilor financiare finale privind debitoarea 
ROLIFT SRL-în reorganizare.  
2. Aprobarea cererii de închidere a procedurii de reorganizare privind debitoarea 
ROLIFT SRL-în reorganizare având în vedere dispoziţiile art. 132 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, in urma indeplinirii tuturor 
obligatiilor de plata asumate in planul confirmat si reinsertia debitorului in 
activitatea economica. 
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A trimis punct de vedere scris BRD GSG SA (adresa FN transmisă prin 
e-mail în data de 10.10.2016), creditor garantat ce detine un procent de 40,43% 
din totalul creanțelor inscrise la masa credala. 

În acest sens se constata faptul ca la adunarea creditorilor participa un 
singur titular de creanta insumand 40,43% din volumul total al creantelor 
impotriva averii debitorului ROLIFT SRL. 

Se constata ca sunt indeplinite prevederile legale prevazute în art. 15, din 
Legea 85/2006 privind procedura de insolventa. 

Conform art.15 alin.(1) adunarea creditorilor poate avea loc in prezenta 
titularilor de creanta insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor 
impotriva averii debitorului, deciziile urmand a fi adoptate cu votul titularilor 
unei majoritati, prin valoare, a creantelor prezente. 

Calculul valorii totale a creantelor se determina prin raportare la tabelul 
definitiv de creante, după cum reiese din cuprinsul acestuia. 

Adunarea creditorilor debitorului  ROLIFT SRL este legal constituita, in 
conformitate cu dispozitiile art. 15 din Legea 85/2006 privind procedura de 
insolventă, fiind prezenti sau trimitand punct de vedere scris detinatorii a 40,43% 
din totalul masei credale. 
 

BRD GSG SA, creditor garantat ce detine un procent de 40,43% din 
totalul creanțelor inscrise la masa credala, solicită prorogarea discuţiilor  pentru 
un termen de două săptămâni, în vederea studierii raportului de închidere a 
prrocedurii. 

Având în vedere solicitarea formulată, administratorul judiciar prorogă 
termenul adunării generale a creditorilor ROLIFT SRL pentru data de 
24.10.2016.  
 

 
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal în 2(doua) 

exemplare. 
 
 
 

BRD GSC SA (adresa FN transmisă prin e-mail în data de 10.10.2016) 

 

Lichidator judiciar, 
 

MB Management IPURL prin 
Asociat coordonator 
Mihail BOJINCA 

MB
STAMP+SIGN
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