
PROCES -  VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR  

Nr. 27/05.02.2015

Debitor: SC MAŞTER SERVICE SRL 

Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. 

Kogălniceanu, nr. 5, bl. V4, sc. 3, et. 

judeţul Mehedinţi 

CUI/CNP:

Mihail

ap. 4,

1 8 9 2 4 2 9 2

Date privind dosarul:
Număr dosar: 10836/101/2013 

Tribunalul: Mehedinţi

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

Fiscal

Judecător sindic: Barbu Adela

încheiat astăzi, Orele

0 5 0 2 2 0 1 0

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. Tuliu 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 în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.

1593/27.01.2015. _____________________________________________________________________ ’

ORDINEA DE ZI
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC MAŞTER SERVICE SRL:

- aprobarea raportului final, a situaţiilor financiare şi a cererii de închidere a procedurii în temeiul 
art. 131 din Legea 85/2006, întocmite de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Maşter
Service SRL._____________________________________________________________________________________

__________________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:__________________
Participare:

La şedinţa Adunării creditorilor SC MAŞTER SERVICE SRL convocată şi prezidată de către 

lichidatorul judiciar în data de 05.02.2015, ora 1330 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:

1. BRD Groupe Societe Generale - Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Toşea 

Ştefan, care deţine o creanţă în procent de 36,54575% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

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

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

procent de 9,90102% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

3. Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite 

şi Taxe Locale, reprezentată prin dl. Istodor Cristian Alin, în calitate de delegat conform delegaţiei, care 

deţine o creanţă în procent de 5,41902% 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 creditori ale căror creanţe 

însumate să reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului.

Creditorii participanţi la şedinţă însumează 51,86579% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat al creanţelor, depus la dosarul cauzei şi 

afişat la data de 25.08.2014 şi care a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

15112/25.08.2014, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea

menţionată în convocator.__________________________________________________________________________

Discutarea ordinii de zi:

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

discuţii:

1. BRD Groupe Societe Generale - Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Toşea 

Ştefan, care deţine o creanţă în procent de 36,54575% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: aprobă raportul final, situaţiile financiare şi a cererea de închidere >a 

procedurii în temq<ul art. 13/1 din Legea 85/2006, întocmite de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea



SC Maşter Service SRL;

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

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

procent de 9,90102% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: 

aprobă raportul final, situaţiile financiare şi a cererea de închidere a procedurii în temeiul art. 131 din Legea 

85/2006, întocmite de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Maşter Service SRL;

3. Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Drobeta-Turnu-Severin -  Direcţia de Impozite 

şi Taxe Locale, reprezentată prin dl. Istodor Cristian Alin, în calitate de delegat conform delegaţiei, care 

deţine o creanţă în procent de 5,41902% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul 

punct de vedere: aprobă raportul final, situaţiile financiare şi a cererea de închidere a procedurii în temeiul 

art. 131 din Legea 85/2006, întocmite de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Maşter Service 

SRL._____________________________________________________________________________________________

Hotărâri:
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ţ a ------------------------- ;-------------------------------------------------------------------------------------

Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 05.02.2015, ora 13 care deţine un procent de 51,86579% 

din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, 

a hotărât: aprobă raportul final, situaţiile financiare şi a cererea de închidere a procedurii în temeiul 
art. 131 din Legea 85/2006, întocmite de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Maşter
Service SRL._____________________________________________________________________________________

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 5 exemplare, din care câte 1 exemplar peni u fiecare creditor 

prezent, I exemplar pentru lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul auzei.

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

A dm inistratoru lu i/lich id atoru lu i)____________

Pentru creditori:

Tosea Ştefan
(num e şi prenum e)

Popescu Aurel
(num e şi prenum e)

Istodor Cristian Alin
(num e şi prenum e)

delegat BRD Groupe Societe Generale, 

Sucursala Drobeta-Turnu-Severin
(în calitate de)

delegat Administraţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Mehedinţi
(în calitate de)

delegat UAT Dr. Tr. Severin 

Direcţia de Impozite si Taxe Locale
(în calitate de)

(sem năt/irâ ş j/ştam pilă)

(sem nătură şi ştam pilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI
SC MAŞTER SERVICE SRL

]30desfăşurată astăzi, 05.02.2015, ora 13 , 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.

BRD Groupe Societe Generale, 

Sucursala Drobeta-Turnu- 

Severin

Toşea Ştefan delegat r



2.
Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
Popescu Aurel delegat f f / f /  , 

i ’

3
UAT Dr. Tr. Severin -  Direcţia 

de Impozite şi Taxe Locale
Istodor Cristian Alin delegat

----------A -----------------


