
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 

Nr. 33/05.11.2014

Date privind dosarul:

Număr dosar: 4203/101/2012 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ 

şi Fiscal

Judecător sindic: Barbu Adela

A

încheiat astăzi, Orele

1 4 0 0

Adunarea creditorilor a fost convocata de administratorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 13 

alin. (1) art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei la sediul Yna 

Consulting SPRL, situat în str. luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Tumu- 

Severin, jud. Mehedinţi, convocarea fiind publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

19032/28.10.2014.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC AGROMEC SIMIAN SA:

- exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare 

şi pentru intrarea în procedura de faliment, formulată de administratorul judiciar.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Agromec Simian SA convocată şi prezidată de către 

administratorul judiciar în data de 05.11.2014, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor 

creditori:

1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin d-nul Toşea Ştefan, care deţine o creanţă în 

procent de 57,88168% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 

calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care 

deţine o creanţă în procent de 2,42187% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Iancu Săndel creditor chirografar, punct de vedere scris cu adresa din data de 15.10.2014, care 

deţine o creanţă în procent de 0,04794% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. Banca Transilvania SA -  Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Enache 

Eliade, în calitate de director şi dna. Popescu Mihaela, în calitate de director operaţiuni, punct de 

vedere scris cu adresa nr. 4064/05.11.2014, care deţine o creanţă în procent de 5,91950% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală.

Cvorum:

Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite 

cerinţele art. 15 aiivC. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau au
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totală a creanţelor împotriva averii debitorului. Sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere în scris 

creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 66,30099% din valoarea totală a creanţelor împotriva 

averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv rectificat al creanţelor 

depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi afişat la data de 07.11.2013 şi care a fost publicat în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă nr. 18704/11.11.2013, drept pentru care se trece Ia discutarea problemelor 

aflate pe ordinea de zi.

Discutarea ordinii de zi:

Administratorul judiciar prezintă reprezentanţilor creditorilor prezenţi ordinea de zi, după care se trece 

la discuţii:

Cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, exprimarea unui punct de vedere cu 

privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de 

faliment, formulată de administratorul judiciar;
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin d-nul Toşea Ştefan, care deţine o creanţă în 

procent de 57,88168% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de 

vedere: aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de 

faliment, formulată de administratorul judiciar;

2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 

calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care 

deţine o creanţă în procent de 2,42187% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă 

următorul punct de vedere: aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în 

procedura de faliment, formulată de administratorul judiciar.

A trimis punct de vedere în scris următorul creditor:

3. Iancu Săndel creditor chirografar, care deţine o creanţă în procent de 0,04794% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 05.11.2014, 

prin care precizează: votează favorabil in privinţa „ridicării dreptului de administrare al debitoarei si a 

trecerii acesteia la faliment" motivat de urmatoarele argumente: a) societatea „AGROMEC SIMIAN" 

S.A. nu a informat administratorul judiciar in legătură cu situatia contractuala a subsemnatului iar 

ulterior nu a propus un Plan de Reorganizare care sa prevada satisfacerea, integrala si in termenul 

legal, a creanţei salariale a subsemnatului, in cuantum de 14.798 lei, creanţa aferenta perioadei 

01.05.2011 - 13.05.2013 (data intrării in insolventa); b) societatea debitoare nu dispus achitarea 

creanţelor curente de natura salariala ale subsemnatului in cuantum de 10.890 lei, aferente perioadei 

13.05.2013 - pana la zi; c) societatea debitoare nu a informat administratorul judiciar sau creditorii in 

legătură cu faptul ca nu si-a fructificat pretentiile (in cuantum de 274.934,27 lei) in cadrul procedurii 

de insolventa impotriva debitoarei S.C. „ROMALEX SOLUTIONS" S.R.L., la data de 05.06.2014 

fiind respinsa ca tardiva Contestaţia formulata in cadrul dosarului nr. 20157/3/2012/a4 aflat pe rolul 

Tribunalului Bucureşti - Secţia a Vil-a Civila, impotriva hotararii pronuntate nefiind formulata cale de 

atac; d) administratorul special al debitoarei uzeaza in continuare de o amprenta a ştampilei societatii 

care nu conţine menţiunea „societate in insolventa/ in insolvency/ en procedure collective"; e) cererile 

pretins concepute si adresate de către administratorul special către administratorul judiciar al 

debitoarei au fost imprimate, in mod conivent, pe suport de hârtie purtând deja antet-ul practicianului 

in insolventa (a se vedea site-ul ..www.ynaconsulting.ro". Secţiunea Portofoliu, „Client AGROMEC 

SIMIAN - Document/^AGRO|/fEC SIMIAN" S.A.", poziţiile 20 si 24), ceea ce reprezintă o sffisa de



echivoc si arbitrariu in privinţa întregii activitati desfăşurate de către debitoare ulterior deschiderii 

procedurii;

2. Banca Transilvania SA -  Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Enache 

Eliade, în calitate de director şi dna. Popescu Mihaela, în calitate de director operaţiuni, care deţine o 

creanţă în procent de 5,91950% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere 

scris cu adresa nr. 4064/05.11.2014, prin care precizează: cu privire la punctul aflat pr odinra de zi a 

şedinţei Adunării Generale a Creditorilor, Banca Transilvania SA -  Sucursala Drobeta-Tumu-Severin, 

votează pentru ridicarea dreptului de administrare şi intrarea în procedura de faliment a adebitoarei SC 

Agromec Simian SA.

Se constată că, Adunarea Creditorilor aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi 

pentru intrarea în procedura de faliment, formulată de administratorul judiciar, cu un procent 
de 66,30099% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100% 

din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris.

Hotărâri:

Adunarea Creditorilor care deţine un procent de 66,30099% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de 

vedere scris, convocată pentru data de 05.11.2014 ora 1400, hotărăşte:

- aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de 

faliment, formulată de administratorul judiciar.

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, din care câte 1 exoţnplar pent 

creditorii prezenţi, 1 exemplar pentru administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru/A fi depu la 

dosarul cauzei.

Semnături:
Administrator judiciar: 
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume şi prenumele reprezentantului 
Adm inistratorului/lichidatorului)

Pentru creditori:

Tosea Ştefan
(nume şi prenume)

Popescu Aurel

(nume şi prenume)

delegat BRD Groupe Societe Generale
(în calitate de)

delegat Administraţia Judeţeană 

Finanţelor Publice Mehedinţi

lancu Săndel
(nume şi prenume)

Enache Eliade 

Popescu Mihaela
(nume şi prenume)______

creditor chirografar lancu Săndel
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

director Banca Transilvania SA -  Suc. Drobeta-Tr.-Severin 

director operaţiuni Banca Transilvania SA punct de vedere scris
__________________________ (în calitate de)______________________________________________ (semnătură şi ştampilă)



Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA 

CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC AGROMEC SIMIAN SA 

desfăşurată astăzi, 05.11.2014,ora 14:00 la sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta Turnu Severin, jud.

Mehedinţi

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea 

reprezentantul 

ui creditorului

[Semnătura

— 1 / /)
1. BRD Group Societe Generale Toşea Ştefan delegat /

2.
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
Popescu Aurel delegat ^ ' #  rjf y ̂  _

3. lancu Săndel lancu Săndel
creditor

chirografar

/{/iţ/ict de vecIenT 

scris

4.
Banca Transilvania SA -  

Suc. Drobeta-Tr.-Severin

Enache El iade 

Popescu Mihaela

director

director

operaţiuni

punct de vedere 

scris


