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Convocare Adunarea Creditorilor 

Nr. 21, data emiterii 26.11.2014 

1. Date privind dosarul: număr dosar 6067/101/2009, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Clara Daniela Băluţă. 

2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 

3. Debitor: SC Mach Distribution SRL, cod de identificare fiscală 6667349, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. 

Smochinului nr. 15, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/1530/1994. 

Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, număr înregistrare RFO II - 

0213, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, număr de ordine în 

Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 272, reprezentată prin Motoi Gogu, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru 

Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 70, bl. 

M1, sc. 3, ap. 5, judeţul Mehedinţi membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, reprezentată pdin Grădinaru 

Valentina, Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil), sediul 

social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 

31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin Popescu Emilşi Visal Consulting 

SPRL, cod de identificare fiscală 21253553, număr înregistrare RFO II - 0248, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-

Severin str. Smârdan, bl. S4A, sc. 2, et. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, reprezentată prin Ilie Laurenţiu, cu sediul ales pentru 

comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel./fax 0252/328293. 

5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL, Consultant Insolvenţă SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina şi 

Visal Consulting SPRL în calitate de lichidatori judiciari însărcinaţi cu conducerea în tot a activităţii debitorului, prin 

sentinţa comercială nr. 113/F/09.03.2010, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6067/101/2009, prin care s-a deschis procedura de faliment împotriva debitorului SC 

Mach Distribution SRL, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei 

Convoacă Adunarea creditorilor debitorului SC Mach Distribution SRL 

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Yna Consulting SPRL. 

Adresa str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, localitatea Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi. Data 03.12.2014. 

Ora 14
30

. 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură 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 exprimă 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 

lichidatorul judiciar, înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune 

originalele la lichidator înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea solicitării primite de la SC Evolution Drobeta SRL, adjudecatar, la licitaţia din data de 26.11.2014, ora 10
00

, a 

bunului imobil *Supermarket Carpaţi (K1), construcţie în execuţie compusă din Extindere P+1 şi Supraetajare construcţie 

existentă, cu terenul aferent situat în B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 113, cu nr. cadastral 1627, intabulat în C.F. nr. 3125/N 

Drobeta-Turnu-Severin*, proprietatea SC Mach Distribution SRL, la preţul de 1.480.000,00 lei exclusiv TVA, privind 

achitarea diferenţei de preţ în sumă de 1.711.200,00 lei, după cum urmează: 

- rata nr. 1 în valoare de 400.000,00 lei în termen de 30 de zile, respectiv până la data de 23.12.2014; 

- rata nr. 2 în valoare de 400.000,00 lei până la data de 23.01.2015; 

- rata nr. 3 în valoare de 400.000,00 lei până la data de 23.02.2015; 

- rata nr. 4 în valoare de 511.200,00 lei până la data de 23.03.2015. 

Solicitarea primită de la SC Evolution Drobeta SRL, supusă spre aprobare poate fi consultată şi analizată pe site-ul 

lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro. 

Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

Termen procedural: 04.12.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, Consultant Insolvenţă SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru 

Valentina şi Visal Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


