
 

 
         
                    
                
                    

    
                   
               
                

     
               
               
                

     
                   
               
                

     
               
               
                

      
                   
               
                 

  

  

 

 

PROCES VERBAL AL COMITETULUI CREDITORILOR 

DEBITOAREI  SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE 

S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) 

 

Încheiat în data 26.05.2022 ora 14.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar, CITR Filiala Cluj 

SPRL, din Green Court, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2, București cu prilejul şedinţei 

Comitetului  Creditorilor debitoarei City Insurance.  

 

Ședința a fost convocată prin BPI nr. 8698/19.05.2022, dovada convocării face parte integrantă din 

prezentul proces verbal. 

 

A. ORDINEA DE ZI 

 

PUNCTUL 1: Desemnarea, în temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2014, a unei persoane de 

specialitate, în vederea întocmirii raportului de evaluare cu privire la activele 

imobilizate și activele circulate (de natura stocurilor și creanțelor) aflate în 

patrimoniul debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY 

INSURANCE S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) și aprobarea ofertei 

acesteia. 

 

B. PREZENȚĂ, VOTURI COMUNICATE și CVORUM 

 

Din partea CITR Filiala Cluj SPRL se prezintă Oana MUNTEANU, practician în insolvență. 

 

Au fost comunicate voturi scrise, până la data și ora începerii ședinței, după cum urmează: 

 

1. Allianz Țiriac Asigurări SA prin adresa înregistrată de lichidatorul judiciar cu nr. 

9827/26.05.2022, a exprimat următorul punct de vedere:  ”Referitor la tema supusă atenției pe 

ordinea de zi, vă comunicăm faptul că, în urma analizei celor 3 oferte prezentate, respectiv:  

- Darian DRS SA-19.400 euro + TVA 

- Apwin SRL- 23.000 euro +TVA 

- Fair Value – 346.500 leI +TVA 

 

Societatea noastră, în calitate de creditor este de acord cu prima ofertă prezentată, respectiv cea a 

prestatorului de servicii de evaluare Darian DRS SA-19.400 euro+TVA, varianta cea mai eficientă din 

punct de vedere economic. Totodată, avem rugămintea de a insista în negocierea cuantumului ofertei 

transmise de către societatea Darian DRS SA, în sensul micșorării acestuia.” 
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2. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) prin adresa înregistrată de 

lichidatorul judiciar cu nr. 9838/26.05.2022, a exprimat următorul punct de vedere: ”Votul 

BAAR este pentru desemnarea societății DARIAN DRS SA de a întocmi raportul de evaluare cu 

privire la activele imobilizate și activele circulante (de natura stocurilor și creanțelor) aflate în 

patrimoniul debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA 

(în faliment, in bankruptcy, en faillite) la valoarea ofertată de această societate conform Ofertei Tehnice 

și financiare formulate.”  

 

3. GROUPAMA ASIGURĂRI SA prin adresa înregistrată de lichidatorul judiciar cu nr. 

9829/26.05.2022, a exprimat următorul punct de vedere: ”Vot favorabil în ceea ce privește 

desemnarea societății DARIAN DRS SA în vederea întocmirii raportului de evaluare cu privire la 

activele imobilizate și activele circulate (de natura stocurilor și creanțelor) aflate în patrimoniul 

debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. (în 

faliment, in bankruptcy, en faillite).” 

 

4. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA prin adresa înregistrată de lichidatorul 

judiciar cu nr. 9825/26.05.2022, a exprimat următorul punct de vedere: ”Votăm pentru 

desemnarea ofertei de servicii de evaluare primită de la DARIAN DRS SA.” 

 

5. Fondul de Garantare a Asiguraților prin adresa înregistrată de lichidatorul judiciar cu nr. 

10077/30.05.2022, a exprimat următorul punct de vedere: ”Referitor la acest punct   de pe ordinea 

de zi, FGA a luat la cunoștință de ofertele depuse de evaluatori și votează pentru aprobarea ofertei 

despuse de evaluatorul DARIAN DRS la prețul de 19.400 euro +TVA pentru toate activele societății 

de asigurare supusă procedurii de faliment.” 

 

 

C. DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI 

 

Nefiind obiecţiuni cu privire la legalitatea convocării şi ordinii de zi, se declară deschisă şedinţa 

Comitetului Creditorilor debitoarei City Insurance şi se trece la prezentarea ordinii de zi a 

şedinţei. 

 

Potrivit art. 51 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, „Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea 

simplă din totalul numărului de membrii al acestuia”.  

 

Referitor la unicul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv: 

 

PUNCTUL 1: Desemnarea, în temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2014, a unei persoane de 

specialitate, în vederea întocmirii raportului de evaluare cu privire la activele 

imobilizate și activele circulate (de natura stocurilor și creanțelor) aflate în 

patrimoniul debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE 



CITY INSURANCE S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) și aprobarea 

ofertei acesteia. 

 

Menționăm faptul că urmare a deschiderii procedurii de faliment, lichidatorul judiciar are ca 

principală atribuție lichidarea activelor societății conform dispozițiilor art.154-158 din Legea 

85/2014.  

 

Conform art. 154 alin.2 teza 1 din Legea 85/2014: “Lichidarea va începe îndată după finalizarea de către 

lichidatorul judiciar a inventarierii și depunerea raportului de evaluare.” 

 

Având în vedere necesitatea evaluării activelor aflate în patrimoniul societății debitoare, precum 

și faptul că plata serviciilor se va face din averea debitoarei, subscrisa a solicitat oferte de servicii 

de evaluare din partea mai multor societăți de specialitate. 

 

Astfel au fost primite oferte din partea următoarelor societăți: 

 

 Darian DRS, din partea căreia s-a primit următoarea ofertă: 

 

Preț Condiții de plată Termen de predare 

19,400 EUR + 

TVA 

- 20% din valoarea totală la 

semnarea contractului 

- 30% din valoarea totală la 

finalizarea inspectiilor şi 

plata finală 

- 50% la predarea lucrării 

- 25 zile lucratoare cu condiţia punerii la 

dispoziţie a tuturor documentelor şi 

informaţiilor necesare evaluarii, 

respectiv a facilitarii inspectiilor 

 

 Apwin SRL, din partea căreia s-a primit următoarea ofertă: 

Preț Condiții de plată Termen de predare 

23,000 EUR + 

TVA 

- 50 % la momentul 

semnarii contractului 

- 50 % la predarea 

raportului de evaluare 

inainte de livrarea 

variantei finale 

- Termenul de predare a raportului 

preliminar de evaluare este de 25 zile 

lucratoare de la data semnarii 

contractului, plata facturii aferente 

etapei 1 si primirea tuturor 

documentelor si informatiilor necesare 

evaluării prevazute in Chestionarul de 

evaluare si efectuarii inspectiei. 

- Termenul de primire a observatiilor 

asupra raportului preliminar de 



evaluare de catre Prestator de la 

Beneficiar este de 2 zile lucratoare. 

- Termenul de predare a Raportului de 

evaluare final este de 2 zile lucratoare 

de la data primirii observatiilor asupra 

acestuia de catre Prestator de la 

Beneficiar. 

 

 FairValue, din partea căreia s-a primit următoarea ofertă: 

 

Preț Condiții de plată Termen de predare 

346,500 LEI + TVA 

- Plata de către beneficiar către 

prestator a unei tranșe de 50% din 

suma totală stabilită în contract, pe 

baza facturii emise de către prestator; 

- Plata de către beneficiar către 

prestator a tranșei a doua, de 50% 

din suma totală stabilită în contract, 

pe baza facturii emise de către 

prestator după comunicarea 

draftului rezumat; 

- Serviciile vor fi 

prestate și se vor 

finaliza prin 

predarea raportului 

de verificare în 

termen de 20 zile 

lucrătoare de la 

data semnării 

contractului și 

primirii 

informaţiilor 

solicitate. 

 

În conformitate cu voturile exprimate de către membrii Comitetul creditorilor societății City 

Insurance cu privire la acest punct de pe Ordinea de zi se adoptă: 

 

DECIZIA NR. 1 

Cu votul a 5 (cinci) membri din totalul de 5 (cinci) membri ai Comitetului creditorilor se aprobă 

angajarea în temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2014, a unei persoane de specialitate, societate de 

evaluare, în vederea întocmirii raportului de evaluare cu privire la activele imobilizate și 

activele circulate (de natura stocurilor și creanțelor) aflate în patrimoniul debitoarei 

SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. respectiv a ofertei 

societății DARIAN DRS SA pentru prețul de 19.400 euro +TVA. 

 

 

Nemaifiind alte probleme de discutat s-a încheiat prezentul proces verbal, azi, 26.05.2022 care 

conţine 5 (cinci) pagini. 

 



Dovada convocării ședinței, precum și voturile scrise ale creditorilor sunt anexate prezentului 

proces verbal, făcând parte integrantă din acesta. 

 

 

CITR Filiala Cluj SPRL 

Lichidator judiciar al 

SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY 

INSURANCE S.A.  

Practician în insolvență 

Oana MUNTEANU 

 

 

Membrii Comitetului: 

 

Fondul de Garantare a Asiguraților  – prin poziție scrisă; 

Omniasig Vienna Insurance Group SA- prin poziție scrisă; 

Groupama Asigurări SA- prin poziție scrisă; 

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule Romania- prin poziție scrisă; 

Allianz Țiriac Asigurări SA- prin poziție scrisă; 

 

 

 

L.M. 

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul 

atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă 

asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă 

de acest transfer al datelor lor cu caracter personal, şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuţiile. Menţionăm, de 

asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, 

structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate şi utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, conform legii şi a instrucţiunilor instanţei şi că vor fi divulgate celorlalţi participanţi ai 

procedurii, în conformitate cu legea, instrucţiunile instanţei si în măsura necesităţii. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea 

procedurii de insolvență. Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, 

sunt tratate cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind  prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră 

internă de protecţie a datelor cu caracter personal precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea 

prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: 

protectia.datelor@citr.ro 
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