
PROCES - VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR  
Nr. 13/05.03.2015

Debitor: SC GROBETH SRL
Sediul: localitatea Drobeta-Turnu-Severin,
Alion, nr. 67, jud. Mehedin� i
CUI/CNP:

str.

1 4  6 1 8  0

Date privind dosarul:
Num� r dosar: 6845/101/2014 
Tribunalul: Mehedin� i
Sec� ia: a TT-a Civil� , de Contencios Administrativ � i 
Fiscal
Judec� tor sindic: Adrian Curelea

încheiat ast� zi, Orele
0 5 0 3 2 0 1 | 5 4 0 0

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat în str. luliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul 
Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedin� i, cu ocazia întrunirii Adun� rii Creditorilor debitorului 
men� ionat mai sus convocat�  în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) � i urm� toarele din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven� ei � i de insolven� � , convocarea fiind publicat�  în
Buletinul Procedurilor de insolven� �  nr. 3581/24.02.2015.________________________________________________
______________________________ ________ ORDINEA DE ZI________________________________________
Ordinea de zi a Adun� rii creditorilor debitorului SC GROBETH SRL:
- exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare � i 
pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Grobeth SRL, formulat�  de
administratorul judiciar.__________________________________________________________________________

__________________ DESF� � URAREA � EDIN� EI ADUN� RII CREDITORILOR:__________________
Participare:

La � edin� a Adun� rii creditorilor SC Grobeth SRL convocat�  � i prezidat�  de c� tre administratorul 
judiciar în data de 05.03.2015, orele 1400 s-a prezentat reprezentantul urm� torului creditor:
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administra� ia Jude� ean�  a Finan� elor Publice Mehedin� i, reprezentat�  prin dl 
Popescu Aurel, în calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din
03.06.2014, care de� ine o crean� �  în cuantum de 75,58356% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� . 

 Cvorum:_____________________________________________
Administratorul judiciar constat�  c�  Adunarea Creditorilor este legal întrunit� , fiind îndeplinite cerin� ele art. 
49 alin. (1) � i (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven� ei � i de insolven� � , 
respectiv sunt prezen� i creditori ale c� ror crean� e însumate s�  reprezinte minim 30% din valoarea total�  a 
crean� elor împotriva averii debitorului.
Sunt prezen� i sau au transmis puncte de vedere în scris creditorii ale c� ror crean� e însumate reprezint�  
75,58356% din valoarea total�  a crean� elor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin 
raportare la Tabelul definitiv al crean� elor depus la grefa Tribunalului Mehedin� i � i afi� at la data de 
04.02.2015 � i care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolven� �  nr. 2233/04.02.2015, drept pentru
care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.____________________________________________

Discutarea ordinii de zi:
Administratorul judiciar prezint�  creditorului prezent ordinea de zi, dup�  care se trece la discu� ii:
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 � i pentru intrarea în procedura de faliment a 
debitoarei SC Grobeth SRL, formulat�  de administratorul judiciar;
Se d�  cuvântul reprezentantului creditorului prezent pentru a-� i exprima punctul de vedere:
I . D.G.R.F.P. Craiova - Administra� ia Jude� ean�  a Finan� elor Publice Mehedin� i, reprezentat�  prin dl 
Popescu Aurel, în calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din
03.06.2014, care de� ine o crean� �  în cuantum de 75,58356% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� , 
prezint�  urm� torul punct de vedere: aprob�  cererea de ridicare a dreptului de administrare � i pentru



intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Grobeth SRL, formulat�  de administratorul 
judiciar.
Se constat�  c� , Adunarea Creditorilor aprob�  cererea de ridicare a dreptului de administrare � i 
pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Grobeth SRL, formulat�  de 
administratorul judiciar, cu un procent de 75,58356% din totalul crean� elor înscrise la masa credal� ,
respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezen� i.______________________________________

____________________________________________ Hot� râri:____________________________________________
Se constat�  c� , Adunarea Creditorilor prezen� i care de� ine un procent de 75,58356% din totalul crean� elor 
înscrise la masa credal� , respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezen� i, convocat�  pentru 
data de 05.03.2015 ora 1400, hot� r� � te: aprob�  cererea de ridicare a dreptului de administrare � i pentru 
intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Grobeth SRL, formulat�  de administratorul
judiciar._________________________________________________________________________________________

Num� r de exemplare:
Prezentul proces - verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care câte 1 exemplar pentru creditorul prezent,
I exemplar pentru administratorul judiciar � i 1 exemplar pentru a fi depus la dgĝ TfTcâ

Semn� turi:
Administrator judiciar: 
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume � i prenumele reprezentantului 
Administratorului/lichidatorului)

" ' - — —  * ’ \s6rnn� tur�  � i � tarapil� )

Pentru creditor:

Popescu Aurel
(nume � i prenume)

delegat D.G.R.F.P. Craiova - Administra� ia Jude� ean�  
a Finan� elor Publice Mehedin� i

(în calitate de)

f it  /

(semn� tur�  � i � tampil� )

Anexa DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPAN� I LA ADUNAREA CREDITORILOR � I 
SEMN� TURA REPREZENTAN� ILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITOIULOR DEBITORULUI 
SC GROBETH SRL

desf� � urat�  ast� zi, 05.03.2015, ora 1400, la sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Tuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedin� i,

Nr.
crt.

Denumirea/numele � i 
prenumele creditorului

Numele � i prenumele 
reprezentantului 

creditorilor

Calitatea
reprezentantului

creditorului
Semn� turi

~ rĴ _i .
Administra� ia Jude� ean�  a 

Finan� elor Publice Mehedin� i Popescu Aurel delegat


