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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 

Nr. 210 / 25.04.2019 
 
 
Dosar nr. : 6315/30/2012  
Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă  
Debitor: TRIDENT PRODUCTION SRL - în faliment, in bankruptcy, en 
faillite,, cu sediul în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 117 - 119, jud. Timiş, 
înregistrată la ORC  sub nr. J35/2459/1994 și având CUI RO 6326538  
Lichidator judiciar : SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiş, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II 0243, având CIF 
RO 20804476  
 

RAPORT pentru Adunarea Creditorilor din 06.05.2019 
a debitoarei TRIDENT PRODUCTION SRL - în faliment, in 

bankruptcy, en faillite,  
 

 
Ordinea de zi a ședinței Adunării Creditorilor din 06.05.2019 este :  
1. Decizia pentru imobilul Teren extravilan agricol în suprafață de 3,57 ha, situat 
în Variaș înscris în CF nr.401057/Variaș,  proprietatea Trident Production SRL – 
adus în garanția A1 Carpi Finace SA Luxamburg, privind realizarea unui eventual 
supliment la raportul de evaluare, ținând cont de certificatul de urbanism nr. 
14/19.02.2019 eliberat de Comuna Variaș. 
Referitor la punctul 1 
Bunul imobil ”Teren extravilan agricol în suprafață de 3,57 ha, situat în Variaș 
înscris în CF nr.401057/Variaș,  proprietatea Trident Production SRL – adus în 
garanția A1 Carpi Finace SA Luxamburg”  a fost scos la vânzare la licitație prin 
cea de-a treia sesiune la prețul 21.452 euro, conform aprobării Adunării Creditorilor 
din 07.02.2019.  
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar cu privire la această licitație, precum și la 
valoarea de strigare a acestui imobil administratorul special Medeșan Elena 
Domnica a făcut contestație, înregistrată în dosar 6315/30/2012/a9 a Tribunalului 
Timiș, care a avut termen de judecare 03.04.2019. La acest termen contestația din 
cauza dosar 6315/30/2012/a9 a Tribunalului Timiș a fost respinsă.  
La aceași dată 03.04.2019, în cauza dosar 6315/30/2012 a Tribunalului Timiș, prin 
Încheierea de ședință din 03.04.2019 instanța a dispus: ”Pune în vedere 
lichidatorului judiciar să supună Adunării creditorilor realizarea unui eventual 
supliment la raportul de evaluare, ținând cont de certificatul de urbanism nr. 
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14/19.02.2019 eliberat de comuna Variaș și oprirea licitațiilor până la stabilirea 
valorii de piață a terenului în funcție de modificările întervenite.” 
Din Certificatul de urbanism nr. 14/19.02.2019 eliberat de comuna Variaș reiese că 
imobilul ”Teren extravilan agricol în suprafață de 3,57 ha, situat în Variaș 
înscris în CF nr.401057/Variaș” urmează să fie introdus în extravilanul extins al 
localității Variaș în baza noului PUG care este în curs de elaborare.  
Lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei comunei Variaș informații cu privire la 
stadiul finalizării noului PUG al localității Variaș. Aceasta, prin adresa 
2294/09.04.2019, ne-a răspuns că termenul de finalizare al documetației pentru noul 
PUG este finalul lunii iulie 2019, după care urmează o periodaă de trei luni pentru 
implementare observații/cerințe avizatori, după care este înaintat spre finalizare către 
Consiliul Județean Timiș. De asemenea în aceași adresă s-a arătat că dacă se dorește 
introducerea terenului respectiv în extravilanul extins al localității Variaș, se poate 
realiza un PUZ, ce are termen minim de realizare 6 luni. 
Având în vedere cele de mai sus, solicităm adunării creditorilor să decidă cu privire 
la cele dispuse de instanță prin Încheierea de ședință din 03.04.2019 a cauzei dosar 
6315/30/2012 a Tribunalului Timiș. 
 
Anexăm prezenului raport : 

- Încheierea de ședință din 03.04.2019 
- Certificatul de urbanism nr. 14/19.02.2019 
- Adresa Primăriei Variaș 2294/09.04.2019 

 
 
 
 
 

Lichidator judiciar,  
SCP MB Management ipurl,  

Prin Mihail Bojincă 
 


