
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR  

Nr. 6/27.02.2015

Debitor: SC GORJ RECYCLING COMP AN Y 

SRL
Sediul: localitatea Târgu Jiu, str. Ciocârlău, nr.

36, C 1-parter, jud. Gorj

CUI/CNP:

2 2 8 4 5 3 6

Date privind dosarul:

Număr dosar: 9262/95/2013 

Tribunalul: Gorj 

Secţia: Secţia a Il-a Civilă 

Judecător sindic: Eftenoiu Gheorghiţa

încheiat astăzi, Orele

0 0 I 0 o

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

jud. Mehedinţi, convocarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

3354/20.02.2015.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Gorj Recycling Company SRL:

1. Aprobarea Raportului trimestrial, privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi 

justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din 

fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura 

insolvenţei pentru debitorul SC Gorj Recycling Company SRL, nr. 4, din data de 17.02.2015. 

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:

Participare:

La şedinţa Adunării Creditorilor SC Gorj Recycling Company SRL, convocată şi prezidată de 

către administratorul judiciar în data de 27.02.2015, orele 1400, au trimis puncte de vedere în scris 

următorii creditori:

1. Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Gorj, reprezentată prin dl. Marin Ciumag , în 

calitate de şef Administraţie, prin dna. Persida-Elena Chiliban, în calitate de şef birou juridic şi prin 

dna. Eugenia Horhoianu, în calitate de consilier superior, punct de vedere scris cu adresa nr. 

G J31144/25.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 3,38593% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală;

2. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin dna. Lucia Novăcescu , în calitate de avocat, punct 

de vedere scris cu adresa din data de 27.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 89,18120% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală.

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.

Creditorii participanţi la şedinţă însumează 92,56713% din totalul creanţelor înscrise la masa credală,

K



calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor, depus la dosarul 

cauzei şi afişat la data de 18.02.2015 şi a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

3 3 16/19.02.2015, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi

Discutarea ordinii de zi:

Cu privire la unicul punct al ordinii de zi, respectiv, aprobarea Raportului trimestrial, privind 

descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 

administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea 

debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul 

SC Gorj Recycling Company SRL, nr. 4, din data de 17.02.2015;

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:

1. Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Gorj, reprezentată prin dl. Marin Ciumag, în calitate 

de şef Administraţie, prin dna. Persida-Elena Chiliban, în calitate de şef birou juridic şi prin dna. 

Eugenia Horhoianu, în calitate de consilier superior, care deţine o creanţă în procent de 3,38593% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 

GJ31144/25.02.2015, prin care precizează: Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Gorj nu este de 

acord cu raportul trimestrial nr. 4, din data de 17.02.2015, comunicat prin BPI nr. 3325/19.02.2015. 

Anexează punctul de vedere transmis de Serviciul de Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice, 

prin adresa nr. GJ30618/24.02.2015, cu privire la aprobarea raportului trimestrial, cât şi faptul că la 

data prezentei, SC Gorj Recycling Company SRL înregistrează în evidenţa fiscală debite în sumă de 

270.038 lei, iar pentru a fi în grafic cu plăţile, conform planului de reorganizare, trebuie să achite suma 

de 131.242 lei. Pentru nerespectarea prevederilor legale, administratorul judiciar va întreprinde 

măsurile necesare în vederea achitării obligaţiilor restante stabilite în sarcina debitorului, în caz contrar 

se va proceda în conformitate cu prevederile art. 107 lit. C din Legea 85/2006 privind procedura 

insolvenţei.

2. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin dna. Lucia Novăcescu , în calitate de avocat, care 

deţine o creanţă în procent de 89,18120% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct 

de vedere scris cu adresa din data de 27.02.2015, prin care precizeză: a luat la cunoştinţă şi aprobă 

Raportul trimestrial nr. 4/17.02.2015 publicat în BPI de administratorul judiciar al debitoarei.

Hotărâri:

Adunarea Creditorilor debitorului SC Gorj Recycling Company SRL convocată pentru data de 

20.02.2015, ora 1400, hotărăşte: a luat la cunoştinţă şi aprobă Raportul trimestrial nr. 4/17.02.2015 

publicat în BPI de administratorul judiciar al debitoarei, cu un procent de 89,18120% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 96,34219% 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 patru (4) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru 

creditorii prezenţi şi cei care au depus punct de vedere scris, 1 exemplar pentru administratorul judiciar 

şi I exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.



Administrator judiciar: 
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
( n u m e  şi p r e n u m e l e  r e p r e z e n t a n t u l u i  

A d m i n i s t r a t o r u l u i / l i c h i d a t o r u l u i )

Semnături:
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Pentru creditori:
Marin Ciumag sef Administraţie A.J.F.P. Gori 

Persida-Elena Chiliban sef birou juridic A.J.F.P. Gorj 

Eugenia Horhoianu consilier superior A.J.F.P. Gori
( n u m e  şi  p r e n u m e )  ( în  c a l i t a t e  d e )

punct de vedere scris
( s e m n ă t u r ă  şi  ş t a m p i l ă )

Lucia Novăcescu
( n u m e  şi  p r e n u m e )

avocat BRD Group Societe Generale
( în  c a l i t a t e  d e )

punct de vedere scris
( s e m n ă t u r ă  şi  ş t a m p i l ă )

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA 

CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC GORJ RECYCLING COMPANY SRL 

desfăşurată astăzi, 20.02.2015, ora 14:00 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 

reprezentantul 

ui creditorului

Semnătura

1.
Administraţia Judeţeană a 

Finaţelor Publice Gorj

Marin Ciumag 

Persida-Elena Chiliban 

Eugenia Horhoianu

şef

Administraţie 

şef birou 

juridic 

consilier 

superior

punct de vedere 

scris

2 BRD Group Societe Generale Lucia Novăcescu avocat
punct de vedere 

scris


