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Convocare Comitet Creditori 

Număr: 41, data emiterii: 12.12.2016 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 9858/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Vulturul Plesuv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 6667144, sediul social în municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, str. Drumul Cerneţiului, nr. 29, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/1458/1994. 
4. Lichidator 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, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant 
lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Vulturul Plesuv Com SRL, conform 
Sentinţei nr. 80/2016 din şedinţa publică de la 03.10.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 9858/101/2013, reprezentate legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 17 
alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Convoacă Comitetul Creditorilor 

debitorului: SC Vulturul Plesuv Com SRL 

Adunarea comitetului creditorilor va avea loc la sediul Yna Consulting SPRL. 
Adresa str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, loc. Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi în data de 20.12.2016, ora 
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00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a 
încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice 
mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului lichidator judiciar. 

Ordinea de zi: 

1. Angajarea persoanelor de specialitate necesare efectuării operaţiunii de evaluare a bunurilor identificate în patrimoniul 
debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL, conform art. 23 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Desemnarea persoanelor de specialitate se va face în urma analizei următoarelor oferte primite: oferta nr. 147/09.12.2016 
primită de la ec. Cojocaru Marian - evaluator autorizat ANEVAR, oferta din data de 08.12.2016 primită de la Cabinet 
Evaluator Chisalescu Ion – evaluator autorizat ANEVAR şi oferta din data de 12.12.2016 primită de la evaluator Borugă 
Florin – evaluator autorizat ANEVAR, care pot fi vizualizate şi analizate pe site-ul www.yna consulting.ro. 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar reprezentat de Yna Consulting SPRL – asociat 
coordonator Motoi Gogu, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr, Tel./Fax 
0252/328293, 0744528869. 
Termen procedural: 23.01.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


