
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR  

Nr. 31/06.02.2015

Debitor: SC MANON LESCAUT SRL 

Sediul: Timişoara, str. Pomiculturii, nr. 23, 

Timiş 
CUI/CNP:

jud.

O
O 5 9 1 2

O
O 0

Date privind dosarul:

Număr dosar: 9709/30/2012 

Tribunalul: Timiş 

Secţia: a II-a Civilă 

Judecător sindic: Cristina Crăciun

încheiat astăzi, Orele

0 6 0 2 2 0 1 5 1 4 3 0

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. luliu 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 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.

1 7 0 0 /2 7 .0 1 .2 0 1 5 ._____________________________________________________________________

________________________________________ORDINEA DE ZI________________________________________
Ordinea de zi a Adunării Creditorilor debitorului SC Manon Lescaut SRL:
1. înscrierea SC CP-Tim Studio SRL în tabelul definitiv rectificat al debitoarei SC Manon Lescaut 
SRL în locul DGFP Timiş ca şi creanţă garantată cu suma de 561.442,00 lei;
2. înscrierea SC CP-Tim Studio SRL în tabelul definitiv rectificat al debitoarei SC Manon Lescaut 
SRL în locul DGFP Timiş ca şi creanţă chirografară cu suma de 244.438,00 lei.______________________

__________________ DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:__________________
Participare:

La şedinţa Adunării Creditorilor debitorului SC MANON LESCAUT SRL convocată şi prezidată de către 

administratorul judiciar în data de 06.02.2015, orele 1430, au trimis puncte de vedere în scris următorii 
creditori:
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara -  Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Timiş, reprezentată prin dl. Tudor Constantin, în calitate de Şef administraţie, dl. 

Morariu Valentin Pavel, în calitate de Şef serviciu şi dl. Ruian Marius, în calitate de consilier juridic, punct 

de vedere scris cu adresa nr. 78.874/02.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 86,58% din totalul 

creanţelor propuse a fi plătite prin Planul de reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de 

judecătorul sindic;

2. SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, reprezentată de dna. Andreea Hlihor, în calitate de avocat, 

punct de vedere scris cu adresa din data de 06.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 1,67% din totalul 

creanţelor propuse a fi plătite prin Planul de reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de 

judecătorul sindic;

3. Cojocaru Silviu Gheorghe, în calitate de creditor chirografar, punct de vedere scris cu adresa din data de 

06.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 2,45% din totalul creanţelor propuse a fi plătite prin Planul 

de reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic.

____________________________________________ Cvorum:____________________________________________
Administratorul 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, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în



Referitor la primul punct al ordinii de zi, respectiv, înscrierea SC CP-Tim Studio SRL în tabelul 
definitiv rectificat al debitoarei SC Manon Lescaut SRL în locul DGFP Timiş ca şi creanţă garantată 

cu suma de 561.442,00 lei;
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara -  Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Timiş, reprezentată prin dl. Tudor Constantin, în calitate de Şef administraţie, dl. 

Morariu Valentin Pavel, în calitate de Şef serviciu şi dl. Ruian Marius, în calitate de consilier juridic, care 

deţine o creanţă în procent de 86,58% din totalul creanţelor propuse a fi plătite prin Planul de reorganizare, 

aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic, a depus punct de vedere scris cu adresa 

nr. 78.874/02.02.2015, prin care precizează: aprobă cele două puncte de pe ordinea de zi privind cesiunea de 

creanţă;

2. SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, reprezentată de dna. Andreea Hlihor, în calitate de avocat, 

care deţine o creanţă în procent de 1,67% din totalul creanţelor propuse a fi plătite prin Planul de 

reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic, a depus punct de vedere 

scris cu adresa din data de 06.02.2015, prin care precizează: aprobă înscrierea societăţii CP-Tim Studio SRL 

în tabelul definitiv rectificat al debitoarei SC Manon Lescaut SRL în locul DGFP Timiş cu o creanţă 

garantată în valoare de 561.442,00 lei;

3. Cojocaru Silviu Gheorghe, în calitate de creditor chirografar, care deţine o creanţă în procent de 2,45% 

din totalul creanţelor propuse a fi plătite prin Planul de reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor şi 

confirmat de judecătorul syndic, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 06.02.2015, prin care 

precizează: votează pentru înscrierea SC CP-Tim Studio SRL în tabelul definitiv rectificat al debitoarei SC 

Manon Lescaut SRL în locul DGFP Timiş ca şi creanţă garantată cu suma de 561.442,00 lei.

Referitor la punctul doi al ordinii de zi, respectiv, înscrierea SC CP-Tim Studio SRL în tabelul definitiv 

rectificat al debitoarei SC Manon Lescaut SRL în locul DGFP Timiş ca şi creanţă chirografară cu 

suma de 244.438,00 lei;
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara -  Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Timiş, reprezentată prin dl. Tudor Constantin, în calitate de Şef administraţie, dl. 

Morariu Valentin Pavel, în calitate de Şef serviciu şi dl. Ruian Marius, în calitate de consilier juridic, care 

deţine o creanţă în procent de 86,58% din totalul creanţelor propuse a fi plătite prin Planul de reorganizare, 

aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic, a depus punct de vedere scris cu adresa 

nr. 78.874/02.02.2015, prin care precizează: aprobă cele două puncte de pe ordinea de zi privind cesiunea de 

creanţă;

2. SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, reprezentată de dna. Andreea Hlihor, în calitate de avocat, 

care deţine o creanţă în procent de 1,67% din totalul creanţelor propuse a fi plătite prin Planul de 

reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de judecătorul sindic, a depus punct de vedere 

scris cu adresa din data de 06.02.2015, prin care precizează: aprobă înscrierea societăţii CP-Tim Studio SRL 

în tabelul definitiv rectificat al debitoarei SC Manon Lescaut SRL în locul DGFP Timiş cu o creanţă 

chirografară în valoare de 244.438,00 lei;

3. Cojocaru Silviu Gheorghe, în calitate de creditor chirografar, care deţine o creanţă în procent de 2,45% 

din totalul creanţelor propuse a fi plătite prin Planul de reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor şi 

confirmat de judecătorul sindic, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 06.02.2015, prin care 

precizează: votează pentru înscrierea SC CP-Tim Studio SRL în tabelul definitiv rectificat al debitoarei SC

Manon Lescaut SRL în locul DGFP Timiş ca şi creanţă chirografară cu suma de 244.438,00 lei._____________

____________________________________________ Hotărâri:________
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 06.02.2015, ora 14 care deţine un procent de 90,70% din 

totalul creanţelor propuse a fi plătite prin Planul de reorganizare, aprobat de Adunarea Creditorilor şi 

confirmat de judecătorul sindic, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, hotărăşte:

1. aprobă înscrierea SC CP-Tim Studio SRL în tabelul definitiv rectificat al debitoarei SC Manon 

Lescaut SRL în locul DGFP Timiş ca şi creanţă garantată cu suma de 561.442,00 lei;
2. aprobă înscrierea SC CP-Tim Studio SRL în tabelul definitiv rectificat al debitoarei SC Manon

jLk “



Lescaut SRL în locul DGFP Timiş ca şi creanţă chirografară cu suma de 244.438,00 lei.

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 5 exemplare, din care câte 1 exempl 

trimis un punct de vedere în scris, 1 exemplar pentru administratorul judiciar şi 

la dosarul cauzei. (l

editorii care au 

î depus

Semnături:
Administratori judiciari asociaţi:
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(num e şi prenum ele reprezentantului 

A dm inistratorului/lich idatorului)

CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL
prin .POPESCU EMIL.
(n um ele şi prenum ele reprezentantului 

A dm inistratorului/lichidatorului)

(sem nătură şi ştam pilă)

Pentru creditori:

D.G.R.F.P. Timişoara -.....

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Timiş
(num e şi prenum e)

..Şef Administraţie Tudor Constantin 

Şef Serviciu Morariu Valentin Pavel 

Consilier juridic Ruian Marius
(în calitate de)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

Cojocaru Silviu Gheorghe
(num e şi prenum e)

creditor chirografar
(în calitate de)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA
(num e şi prenum e)

avocat Andreea Hlihor
(în calitate d e)

punct de vedere scris
(sem nătură şi ştam pilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC MANON LESCAUT SRL 

desfăşurată astăzi, 06.02.2015,ora 1430 în str. Enric Baader, nr. 13, localitatea Timişoara, jud. Timiş,

Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea 

reprezentantul 

ui creditorului

Semnătura

1.

D.G.R.F.P. Timişoara - 

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Timiş

Tudor Constantin

Morariu Valentin 

Ruian Marius

Şef 

Administraţie 

Şef Serviciu 

Consilier 

juridic

punct de vedere scris

2. Cojocaru Silviu Gheorghe Cojocaru Silviu Gheorghe
Creditor

chirografar
punct de vedere scris

3.
SC Unicredit Leasing 

Corporation IFN SA
Andreea Hlihor avocat punct de vedere scris


