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Str. General Ernest Brosteanu 31
Etaj 2, Cod poştal 010527
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PROCES-VERBAL AL COMITETULUI CREDITORILOR
Nr. 228/12.03.2018
Date privind dosarul :
Numar dosar : 75017/3/2011
Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila
Debitor : SOCIETATEA UCM RESITA S.A. – „în (Loc pentru viza Registratura)
insolvență, in insolvency, en procedure collective”
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Incheiat astazi, 12.03.2018, orele 15:00, la sediul administratorului judiciar V.F. INSOLVENȚĂ SPRL din Str.
General Ernest Brosteanu, nr. 31, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu ocazia convocarii COMITETULUI
CREDITORILOR de catre administratorul judiciar, Consortiul format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL si EURO
INSOL SPRL.
La cererea administratorilor speciali ai societatii debitoare U.C.M Resita S.A. (“in insolventa, in insolvency, en
procedure collective”), Domnul Cosmin URSONIU si Doamna Nicoleta - Liliana IONETE, in conformitate cu
prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar supune Comitetului Creditorilor
urmatoarea
ORDINE DE ZI :
Desemnarea unui consultant fiscal pentru stabilirea implicaţiilor fiscale pe care le poate genera vânzarea în
bloc a 22 ha teren construit şi neconstruit, situat în Reşiţa pe platforma Mociur.
DESFASURAREA SEDINTEI COMITETULUI CREDITORILOR :
Participare la sedinta COMITETULUI CREDITORILOR convocata in BPI nr. 4828/06.03.2018 si prezidata
de catre administratorul judiciar in data de 12.03.2018, orele 15:00 (inclusiv puncte de vedere transmise prin
email/fax):
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI voteaza prin
corespondenta prin adresa nr. P/18/6904/09.03.2018 inregistrata sub nr. 219/09.03.2018 transmisa prin
fax;
CONSILIUL LOCAL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe” voteaza prin
corespondenta prin adresa nr. 20115/09.03.2018 inregistrata sub nr. 221/09.03.2018 transmisa prin e-mail;
INET AG voteaza prin corespondenta prin adresa inregistrata sub nr. 222/12.03.2018 transmisa via email;
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Cvorum de prezenta: trei din trei membri ai Comitetului Creditorilor (inclusiv puncte de vedere transmise
prin fax/e-mail).
Discutarea ordinii de zi :
Desemnarea unui consultant fiscal pentru stabilirea implicaţiilor fiscale pe care le poate genera
vânzarea în bloc a 22 ha teren construit şi neconstruit, situat în Reşiţa pe platforma Mociur.
Cu privire la ordinea de zi administratorul judiciar mentioneaza ca in convocatorul nr. 202/05.03.2018
publicat in BPI nr. 4828/06.03.2018 au fost cuprinse urmatoarele informatii:
În data de 14.02.2018 administratorii speciali au solicitat oferte de la 5 consultanţi fiscali: EY România,
Deloitte România, KPMG România, PricewaterhouseCoopers România şi Mazars România.
Până la termenul limită stabilit pentru transmiterea ofertelor, respectiv 23.02.2018 s-au receptionat doar două
oferte, respectiv din partea EY România şi Deloitte România.
În data de 26.02.2018 s-a retransmis solicitarea către ceilalţi consultanţi, stabilind un nou deadline 01.03.2018. În acest interval a fost transmisă oferta Mazars România.
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Ofertele celor celor trei firme specializate în servicii de consultanţă fiscală sunt centralizate în tabelul de mai
jos:

Ofertant

Valoare
oferta
Moneda fara TVA

EY România

EUR

Deloitte România

EUR

Mazars România

EUR

Termen de finalizare
raport

Observatii

4,000.00 nespecificat

2,000.00 nespecificat
5 zile lucrătoare din
momentul transmiterii
tuturor informaţiilor
relevante pentru
1,880.00 analizarea tranzacţiei

onorariu conditionat de
finalizarea cu succes a
procedurilor de risk
management

Cele 3 oferte primite de la EY România, Deloitte România şi Mazars România, precum şi solicitările
transmise celorlalte două societăţi sunt atasate prezentului si furnizate membrilor comitetului creditorilor via
e-mail.
Voturi exprimate cu privire la ordinea de zi:
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI este de acord cu ordinea de
zi si solicita ca persoana de specialitate sa fie desemnata in urma procedurii de selectie conform criteriului
ofertei celei mai avantajoase.
INET AG este de acord cu ordinea de zi.
CONSILIUL LOCAL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe” prin punctul de vedere
comunicat aproba oferta depusa de societatea MAZARS ROMANIA, in calitate de consultant fiscal pentru
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stabilirea implicaţiilor fiscale pe care le poate genera vânzarea în bloc a 22 ha teren construit şi neconstruit,
situat în Reşiţa pe platforma Mociur.
Hotarari :
Comitetul Creditorilor societatii debitoare UCM Resita S.A. aproba oferta cea mai avantajoasa, la un
onorariu de 1.880 Euro plus TVA si desemneaza societatea MAZARS ROMANIA, in calitate de
consultant fiscal pentru stabilirea implicaţiilor fiscale pe care le poate genera vânzarea în bloc a 22 ha
teren construit şi neconstruit, situat în Reşiţa pe platforma Mociur.
Numar de exemplare : Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 exemplare, unul pentru administratorul
judiciar, unul pentru instanta.
Semnaturi :

Administrator judiciar :
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Consortiul format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL si EURO INSOL SPRL

Membrii Comitetului Creditorilor au votat prin corespondenta si nu pot semna prezentul proces verbal,
conform art. 14 alin. (6) din Legea nr. 85/2006. Voturile sunt atasate prezentului proces-verbal.
Desfasurat astazi 08.03.2018, orele 15:00 la sediul administratorului judiciar din Str. General Ernest Brosteanu, nr.
31, et. 2, sector 1, Bucuresti.

