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CONVOCATOR  ADUNAREA CREDITORILOR  

 
1. Număr dosar: 6315/30/2012; Tribunalul Timiş, Secţia a II a Civilă; Judecător sindic Avramescu 
Oana Sanda; 
2. Arhiva/registratura instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiș;  
3. Debitoare : Trident Production SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social: 
Timişoara, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 117-119, jud. Timiş, înregistrată la ORC Timiș sub nr.:  
J35/2459/1994, având RO 6326538;   
4. Lichidator judiciar: SCP MB Management ipurl, cu sediul social în Timişoara, str. Macilor, nr. 
26, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II 0243, având CUI RO 20804476; tel. 0256/475756, fax 
0256/490 153, e-mail mbmanagementtm@gmail.com, www.mb.ro; 
5. Subscrisa SCP MB Management IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
Trident Production SRL, în temeiul art. art. 13 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, conform Încheierii din 03.02.2019 din dosar 6315/30/2012 a Tribunalului Timiș, 
convoacă Adunarea Creditorilor debitorului Trident Production SRL.  
 
Ședința Adunării Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar situat 
în Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, în data de 07.02.2020,  la ora 10.00. 
   

Având în vedere că bunurile garanția BRD Groupe Societe Generale SA nu au fost 
valorificate până la această dată si constatând că: 

- Anunțul de vânzare teren agricol 2,5 ha situat pe drumul spre Săcălaz la prețul 
de 300.000 euro (80% din evaluare) a fost publicat ultima dată la 03.11.2019 și 
de la aceea data a fost vizualizat de 93 ori și numai 2 persoane s-au interesat de 
datele de contact, 

- Bunurile mobile amplasate în halele proprietatea VARIMAX sa din Variaș nu 
au fost vândute nici la 50% din valoarea evaluată. 

- Bunurile mobile garanția BRD sunt amplasate in localul din Variaș 
proprietatea VARIMAX SA unde ocupă cca. 300 mp hală, 

- Linia de galvanizare, linia de eloxare și stația de neutralizare au depuneri 
toxice care vor trebui tratate. Costul cu acest tratament este ridicat și reprezintă 
un handicap pe care potențialii cumpărători (au fost numai din cei care 
colectează fier vechi) l-au identificat. 

- Stația de neutralizare este confecționată în principal din materiale plastice 
nerecuperabile și mai ales care nu pot fi utilizate pe alt amplasament (țevi de 
plastic pentru racord la dimensiuni specifice halei),  

- Faptul că hala unde sunt amplasate aceste bunuri va fi vândută în cel mai scurt 
timp și trebuie eliberată, iar chiria care va trebui plătită este de minim 300 
euro/lună. 

- Cunoscând faptul că aceste bunuri sunt ultimele din patrimoniul Trident 
Production srl (toate imobilele au fost valorificate până in noiembrie 2019) 
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Lichidatorul propune, 
 
Ordinea de Zi :  

1. Reducerea prețului de vânzare a terenului agricol de 2,5 ha la 50% din prețul 
de licitație adică 150.000 euro. 

2. Aprobarea procedurii de vânzare a terenului ca fiind licitație publică conform 
codului de procedură civilă. 

3. Aprobarea vânzării la preț de ofertă a bunurilor mobile amplasate la Variaș 
prin licitație publică în 6 ședințe săptămânale. 

4. Aprobarea casării bunurilor mobile amplasate la Variaș în caz că nu vor fi 
adjudecate după 6 ședințe de licitație.  

 
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul ședinței prin împuterniciţi, cu procura specială şi legalizată 
sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprima 
votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de 
un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura 
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace 
şi înregistrată la administratorul judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea 
votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar 
cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din 
dreptul de a vota. 

 
Lichidator  judiciar, 

SCP MB Management iuprl, 
Prin Mihail Bojincă 
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