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Depunere proces verbal întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 13, data emiterii: 02.03.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6848/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Claymore Vanguard SRL, cod de identificare fiscală 29206018, sediul social în municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, str. Brâncoveanu, nr. 172, camera nr. 2, bl. E16, sc. 3, et. 2, ap. 7, jud. Mehedinţi, număr de ordine în 
registrul comerţului J25/411/2011. 
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor 
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Claymore Vanguard SRL, 
conform Sentinţei nr. 1045/2014 din şedinţa publică din data de 12.11.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6848/101/2014, reprezentată legal prin Motoi 
Gogu, în temeiul art. 48 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
comunică: procesul-verbal al Adunării Creditorilor debitorului SC Claymore Vanguard SRL, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 3 (trei) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Procesul verbal al Adunării Creditorilor debitorului SC Claymore Vanguard SRL 

Număr dosar: 6848/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora 
Temei juridic: art. 48 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Claymore Vanguard SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 02.03.2015, ora 1400 

Subscrisa: Yna Consulting SPRL, administrator judiciar al SC Claymore Vanguard SRL, cod de identificare fiscală 
29206018, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/411/2011, aflată în procedura generală de 
insolvenţă, potrivit Sentinţei nr. 1045/2014 din şedinţa publică din data de 12.11.2014, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6848/101/2014, conform 
dispoziţiilor art. 48 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, depun următorul 
Proces verbal al Adunării Creditorilor din data de 02.03.2015: 
Nr. înreg. 13/02.03.2015 

Proces – verbal al Adunării Creditorilor 
Nr. 13/02.03.2015 

  
Debitor: SC Claymore Vanguard SRL 
Sediul: municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Brâncoveanu, 
nr. 172, camera nr. 2, bl. E16, sc. 3, et. 2, ap. 7, jud. 
Mehedinţi 
CUI/CNP: 

2 9 2 0 6 0 1 8     
 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 6848/101/2014 
Tribunalul: Mehedinţi 
Secţia: a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal 
Judecător sindic: Falcan Camelia/Aurora 

  
Încheiat astăzi,                           Orele 

0 2 0 3 2 0 1 5 
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. 48 alin. (1) şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, convocarea fiind publicată în Buletinul Procedurilor de 
insolvenţă nr. 3578/24.02.2015. 

1 4 0 0 

Ordinea de zi 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Claymore Vanguard SRL: 
- exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în 
procedura de faliment a debitoarei SC Claymore Vanguard SRL, formulată de administratorul judiciar. 

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor: 

Participare: 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Claymore Vanguard SRL convocată şi prezidată de către administratorul 
judiciar în data de 02.03.2015, orele 1400 s-a prezentat reprezentantul unicului creditor, respectiv: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl Popescu Aurel, 
în calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă 
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în cuantum de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 

Cvorum: 
Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 49 alin. 
(1) şi (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, respectiv sunt prezenţi 
creditori ale căror creanţe însumate să reprezinte minim 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% din 
valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv al 
creanţelor depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi afişat la data de 28.01.2015 şi care a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 1812/29.01.2015, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea 
de zi. 

Discutarea ordinii de zi: 

Administratorul judiciar prezintă creditorului prezent ordinea de zi, după care se trece la discuţii: 
Cu privire la unicul punct al ordinii de zi, respectiv, exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare 
a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Claymore Vanguard SRL, 
formulată de administratorul judiciar; 
Se dă cuvântul reprezentantului creditorului prezent pentru a-şi exprima punctul de vedere: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl Popescu Aurel, 
în calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă 
în cuantum de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, prezintă următorul punct de vedere: aprobă 
cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Claymore 
Vanguard SRL, formulată de administratorul judiciar. 
Se constată că, Adunarea Creditorilor aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în 
procedura de faliment a debitoarei SC Claymore Vanguard SRL, formulată de administratorul judiciar, cu un procent 
de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi. 

Hotărâri: 
Adunarea Creditorilor prezenţi 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 02.03.2015 ora 1400, 
hotărăşte: aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a 
debitoarei SC Claymore Vanguard SRL, formulată de administratorul judiciar. 

Număr de exemplare: 
Prezentul proces – verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care 1 exemplar pentru publicarea în BPI, 1 exemplar 
pentru administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Termen procedural: 04.03.2015. 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


