
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR  

Nr. 6/27.04.2015

Debitor: SC FARMEC SRL
Sediul: municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Piaţa

Unirii, nr. 11, jud. Mehedinţi

încheiat astăzi,

Date privind dosarul:
Număr dosar: 374/10 1 /2015 

Tribunalul: Mehedinţi

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

Fiscal

Judecător sindic: Falcan Camelia Aurora_________

Orele

CUI/CNP:
I | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2

2 7 0 4 2 0 1 I 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. 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 odată 

cu notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă în Buletinul Procedurilor de insolvenţă nr. 

4608/11.03.2015._____________________________________

________________________________________ ORDINEA DE ZI________________________________________
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC FARMEC SRL:
- prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă 

a debitorului SC Farmec SRL, întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu art. 58 alin. (1) 
lit. b) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Farmec SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 50 

alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
- confirmarea administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin 

Sentinţa nr. 123/04.03.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, în baza art. 57 alin. (2) din Legea
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.___________________________
__________________DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:__________________

Participare:
La şedinţa Adunării creditorilor SC Farmec SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar 

în data de 27.04.2015, orele 1100 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor:

I. 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 95,85978% 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 

95,85978% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, calculul efectuându-se prin 

raportare la Tabelul preliminar al creanţelor depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi afişat la data de. 

22.04.2015 şi care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7243/22.04.2015, 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 primul punct al ordinii de zi, respectiv, prezentarea raportului asupra cauzelor 

împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC Farmec SRL, întocmit d 

administratorul judiciar în conformitate cu art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
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 95,85978% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: a luat act de raportul prezentat şi întocmit în condiţiile impuse de art. 58 

alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (I) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă şi nu are obiecţiuni faţă de acesta.

Se constată că, Adunarea Creditorilor ia act asupra raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care 

au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC Farmec SRL, întocmit de administratorul 
judiciar în conformitate cu art. 58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi nu are obiecţiuni faţă de acesta, cu un 

procent de 95,85978% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% 

din totalul creditorilor prezenţi.
Cu privire la cel de-al doilea punct al ordinii de zi, respectiv, alegerea Comitetului creditorilor 

debitoarei SC Farmec SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
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 95,85978% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: având în vedere faptul că la masa credală a debitoarei s-au înscris doar 

doi creditori, consideră că nu este necesară formarea unui comitet, iar atribuţiunile comitetului prevăzute la 

art. 51 alin. 1 lit. b-f din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă -  să 

fie preluate de către Adunarea Creditorilor.

Se constată că, Adunarea Creditorilor stabileşte ca atribuţiile Comitetului Creditorilor să fie 

îndeplinite de Adunarea Creditorilor, cu un procent de 95,85978% din totalul creanţelor înscrise la 

masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi.
Cu privire la punctul trei de pe ordinea de zi, respectiv, confirmarea administratorului judiciar Yna 

Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 123/04.03.2015, pronunţată de 

Tribunalul Mehedinţi, în baza art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 

a insolvenţei şi de insolvenţă;
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 95,85978% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: confirmă administratorul judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de 

judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 123/04.03.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, în baza art. 57 alin. 

(2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Se constată că, Adunarea Creditorilor confirmă administratorul judiciar Yna Consulting SPRL, 
desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 123/04.03.2015, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, în baza art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă, cu un procent de 95,85978% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, respectiv un pryeent de 1 0 0 ^  din totalul creditorilor prezenţi.__________________________ .
H n t a r a n *



Adunarea Creditorilor debitoarei SC Farmec SRL, convocată de administratorul judiciar la data de

27.04.2015, ora 1100, cu un procent de 95,85978% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 

un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, hotărăşte:

1. ia act asupra raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de 

insolvenţă a debitorului SC Farmec SRL, întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu art. 
58 alin. (1) lit. b) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă şi nu are obiecţiuni faţă de acesta;
2. stabileşte ca atribuţiile Comitetului Creditorilor să fie îndeplinite de Adunarea Creditorilor;
3. confirmă administratorul judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin 

Sentinţa nr. 123/04.03.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, în baza art. 57 alin. (2) din Legea 

nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.___________________________
Număr de exemplare:

Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care câte 1 exemplar pentru tv\ prezent,

1 exemplar pentru administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei/

Semnături:
Administrator judiciar: 
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume şi prenumele reprezentantului 

Administratorului/lichidatorului)

Pentru creditor:

Popescu Aurel

delegat D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană 

a Finanţelor Publice Mehedinţi
(nume şi prenume) (în calitate de) (sornnăţură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA CREDITORILOR ŞI 

SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC FARMEC SRL
desfăşurată astăzi, 27.04.2015, ora I I 00, la sediul YNA CONSULTING SPRL, 

situat în str. luliu 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

Semnătur

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi
Popescu Aurel delegat


