
PROCES -  VERBAL RECTIFICAT AL ADUN ARII CREDITORILOR

Nr. 43/04.02.2015

Debitor: SC AGROMEC SIMIAN SA 

Sediul: comuna Şimian, jud. Mehedinţi 

CUI/CNP:

6 1 0  2 6 0

Date privind dosarul:

Număr dosar: 4203/101 /2012 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ 

şi Fiscal

Judecător sindic: Barbu Adela

încheiat astăzi, Orele

0 0 2 0 I 1 4 0 0

Adunarea creditorilor a fost convocata de lichidatorul 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. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Turnu-Severin, 

jud. Mehedinţi, convocarea fiind publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii de faliment în 

Buletinul Procedurilor de Insolventă nr. 20184/13.11.2014.

ORDINEA DE ZI

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

- confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin 

Sentinţa din şedinţa publică de la 10.11.2014 şi stabilirea remuneraţiei acestuia.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUN ARII CREDITORILOR:

Participare:

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

lichidatorul judiciar în data de 04.02.2015, orele 1400 au trimis puncte de vedere în scris următorii 

creditori::

1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Bogdan Niculescu, în calitate de Director 

Executiv Adj. Grup, punct de vedere scris cu adresa nr. 1595/04.02.2015, care deţine o creanţă 

garantată şi chirografară în procent de 58,74336% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. Geyer&Bucheggeer Leasing Gmbh in liqu, punct de vedere scris cu adresa din data de 

29.01.2015, care deţine o creanţă garantată şi chirografară în procent de 10,25254% din totalul 

creanţelor înscrise Ia masa credală;

3. Delta Sagul SRL (fosta SC Autoutil SRL), reprezentată prin dna. Morar Angela Sorinela, în 

calitate de administrator, punct de vedere scris cu adresa nr. 6/28.01.2015, care deţine o creanţă 

garantată şi chirografară în procent de 6,66382% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

4. 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. 412/04.02.2015, care deţine o creanţă garantată şi chirografară în procent de 

5,84306% 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 81,50278% din valoarea totală a creanţelor împotriva 

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

depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi afişat la data de 02.02.2015 şi care a fost publicat în Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă nr. 2200/04.02.2015, drept pentru care se trece la discutarea problemelor 

aflate pe ordinea de zi.

Discutarea ordinii de zi:

Cu privire la unicul punct aflat pe ordinea de zi, respectiv, confirmarea lichidatorului judiciar 

Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa din şedinţa publică de la

10.11.2014 şi stabilirea remuneraţiei acestuia;

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Bogdan Niculescu, în calitate de Director 

Executiv Adj. Grup, care deţine o creanţă garantată şi chirografară în procent de 58,74336% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 1595/04.02.2015, prin 

care precizează: referitor Ia ordinea de zi, BRD votează: vot favorabil confirmării lichidatorului 

judiciar Yna Consulting SPRL cu o remuneraţie de 5.000,00 lei pe toată durata falimentului şi un 

onorariu de succes în procent de 2% din totalul sumei distribuite în primul an de faliment şi 1% din 

sumele distribuite începând cu anul doi de faliment până la închiderea insolvenţei;

2. Geyer&Bucheggeer Leasing Gmbh in liqu, creditor garantat şi chirografar, care deţine o creanţă 

garantată şi chirografară în procent de 10,25254% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, punct 

de vedere scris cu adresa din data de 29.01.2015, prin care precizează: confirmă lichidatorul judiciar 

Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa din şedinţa publică de la

10.11.2014 şi aprobă oferta financiară nr. 25/19.01.2015, privind remuneraţia lichidatorului judiciar 

Yna Consulting SPRL;

3. Delta Sagul SRL (fosta SC Autoutil SRL), reprezentată prin dna. Morar Angela Sorinela, în 

calitate de administrator, care deţine o creanţă garantată şi chirografară în procent de 6,66382% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală, punct de vedere scris cu adresa nr. 6/28.01.2015, prin care 

precizează: confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin 

Sentinţa din şedinţa publică de la 10.11.2014 şi aprobă oferta financiară nr. 25/19.01.2015, privind 

remuneraţia lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL;

4. 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 garantată şi chirografară în procent de 5,84306% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 412/04.02.2015, prin care precizează: confirmă lichidatorul 

judiciar Yna Consuting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa din şedinţa publică de la

10.11.2014 şi propune remuneraţia lichidatorului judiciar astfel:

- onorariu fix lunar de 1.000 lei exclusiv TVA;

- onorariu de succes în procent de 5% inclusiv TVA, din totalul sumelor distribuite creditorilor.

Se constată că, Adunarea Creditorilor confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL, 

desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa din şedinţa publică de la 10.11.2014, cu un procent
"t 7



de 73,08785% 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 şi stabileşte 

ca remuneraţia lichidatorului judiciar să fie în valoare de 5.000,00 lei pe toată durata 

falimentului şi un onorariu de succes în procent de 2% din totalul sumei distribuite în primul an 

de faliment şi 1% din sumele distribuite începând cu anul doi de faliment până la închiderea 

insolvenţei, cu un procent de 58,74336% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 

cu un procent de 72,07528% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct 

de vedere în scris.

Hotărâri:

Adunarea Creditorilor, convocată pentru data de 04.02.2015 ora 14 , hotărăşte:

- confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin 

Sentinţa din şedinţa publică de la 10.11.2014, cu un procent de 73,08785% 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 şi stabileşte ca remuneraţia lichidatorului 

judiciar să fie în valoare de 5.000,00 lei pe toată durata falimentului şi un onorariu de succes în 

procent de 2% din totalul sumei distribuite în primul an de faliment şi 1% din sumele distribuite 

începând cu anul doi de faliment până la închiderea insolvenţei, cu un procent de 58,74336% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 72,07528% din totalul 

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

Număr de exemplare:

Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 2 (două) exemplare, din 

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

Semnături:
Lichidator judiciar:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOT GOGU
(num e şi prenum ele reprezentantului 

A d m in istratoru lu i/lich id atoru lu i)

Pentru creditori:

Bogdan Niculescu Director Executiv Adj. Grup BRD Groupe Societe Generale punct de vedere scris
(num e şi prenum e) (în calitate de) (sem nătură şi ştam pilă)

Gever&Bucheggeer Leasing Gmbh in liqu creditor chirografar si garantat punct de vedere scris
(num e şi prenum e) (în calitate d e) (sem nătură şi ştam pilă)

Morar Angela Sorinela administrator Delta Sagul SRL (fosta SC Autoutil SRL) punct de vedere scris
(num e şi prenum e) (în calitate de) (sem nătură şi ştam pilă)

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

Popescu Mihaela director operaţiuni Banca Transilvania SA punct de vedere scris
(num e şi prenum e)_____________________________________________ (în calitate de)__________________________________________________ (sem nătură şi ştam pilă)


