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PROCES – VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 
Nr. 19/10.12.2014 

  
Debitor: SC SUPER B SRL 

Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Brâncoveanu,  

nr. 176, sc. 5, ap. 1, judeţul Mehedinţi 

CUI/CNP:   
1 2 0 6 5 1 8 6     

 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 2178/101/2014 

Tribunalul: Mehedinţi 

Secţia: a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal 

Judecător sindic: Claudiu Daniel Falcan 
  

Încheiat astăzi,                           Orele 
1 0 1 2 2 0 1 4 

 

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul 

Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului 
menţionat mai sus convocată în conformitate cu prevederile art. 13 şi următoarele din Legea privind 

procedura insolvenţei, convocarea fiind publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii de faliment 

în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16172/15.09.2014. 

1 4 0 0 

ORDINEA DE ZI 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC SUPER B SRL: 
- confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin 
sentinţa nr. 838/2014 pronunţată în şedinţa publică de la 08.09.2014 şi stabilirea remuneraţiei 
acestuia. 

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR: 
Participare: 

La şedinţa Adunării creditorilor SC SUPER B SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în 

data de 10.12.2014, orele 14
00

 s-a prezentat reprezentantul unicului creditor, respectiv: 

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

calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă 

în procent de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 

Cvorum: 
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 

alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau au trimis puncte de 

vedere în scris creditori ale căror creanţe însumate reprezintă peste 30% din valoarea totală a creanţelor 

împotriva averii debitorului. 

Sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere în scris creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 

100,00000% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin 

raportare la Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitoarei depus la dosarul cauzei şi afişat la 

data de 08.12.2014 şi care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21804/09.12.2014, 

drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.. 

Discutarea ordinii de zi: 

Lichidatorul judiciar prezintă reprezentantului creditorului prezent ordinea de zi, după care se trece la 

discuţii: 

1. Cu privire la unicul punct al ordinii de zi, respectiv, confirmarea lichidatorului judiciar Yna 
Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 838/2014 pronunţată în şedinţa 
publică de la 08.09.2014 şi stabilirea remuneraţiei acestuia; 
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 

calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă 

în procent de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: 

confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 
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838/2014 pronunţată în şedinţa publică de la 08.09.2014 şi stabileşte ca remuneraţia acestuia să fie în 
valoare de 1.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi 10% (exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din 
valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 

Hotărâri: 
Adunarea Creditorilor care deţine un procent de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, convocată pentru data de 10.12.2014, ora 

14
00

, hotărăşte: confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic 
prin sentinţa nr. 838/2014 pronunţată în şedinţa publică de la 08.09.2014 şi stabileşte ca remuneraţia 
acestuia să fie în valoare de 1.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi 10% (exclusiv TVA) din sumele 
încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 

Număr de exemplare: 
Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditorul prezent, 

1 exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Semnături: 
Lichidator judiciar:  
YNA CONSULTING SPRL 
prin MOTOI GOGU                                                                                                       ________________ 
(nume şi prenumele reprezentantului                 (semnătură şi ştampilă) 

Administratorului/lichidatorului) 

Pentru creditor: 
                                                            delegat Administraţia Judeţeană 
Popescu Aurel                                       a Finanţelor Publice Mehedinţi                               _______________ 
(nume şi prenume)                      (în calitate de)                                                                             (semnătură şi ştampilă) 

 
 

Anexa – DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 
SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI  
SC SUPER B SRL  

desfăşurată astăzi, 10.12.2014, ora 1400 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 

reprezentantului 

creditorului 

Semnătura 

1. 
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi 
Popescu Aurel delegat  

 


