
PROCES -  VERBAL AL ADUNARII CREDITORILOR 

Nr. 6/22.11.2013

Debitor: SC PROVOCAREA SRL

Sediul: sat §imian, comuna §imian, str. Centrul

Civic, bl. A22, sc. 1, ap. 4, jud. Mehedinji

CUI/CNP:

2 2 0 8 8 9 5 0

Date privind dosarul:

Numar dosar: 7505/101/2013 

Tribunalul: Mehedinti

Secfia: a Il-a Civila, de Contencios Administrativ §i 

Fiscal

Judecator sindic: Birau Monica

Inchciat astazi, Orele

2 2 1 1 2 0 1 3 1 1 0  0

la sediul YNA CONSULTING SPRL, situat in str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul 

Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinti, cu ocazia Tntrunirii Adunarii Creditorilor debitorului 

menfionat mai sus convocata in conformitate cu prevederile art. 13 §i urmatoarele din Legea privind 

procedura insolventei, convocarea fiind publicata odata cu notificarea deschiderii procedurii generale de 

insolvents in B.P.I.’nr. 16737/15.10.2013.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunarii creditorilor debitorului SC Provocarea SRL:

- prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar in condifiile art. 59 din Legea 85/2006;

- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Provocarea SRL in conformitate cu dispozitiile art. 

16 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei;

- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecatorul sindic prin Sentinta nr. 614 din 

§edinta publica de la 02.10.2013, in baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura 

insolventei, teza ultima;

- stabilirea remuneratiei administratorului judiciar in raport de complexitatea dosarului de 

insolvents a debitorului SC Provocarea SRL.___________ ________________________________________

DESFASURAREA SEDINJEI ADUNARII CREDITORILOR:

Participare:

La §edinta Adunarii creditorilor SC Provocarea SRL convocata §i prezidata de catre administratorul

judiciar in data de 22.11.2013, orele 11 s-a prezentat reprezentantul unicului creditor, respectiv:

1. Administratia Judejeana a Finantelor Publice Mehedinti, reprezentata de dl Popescu Aurel, in calitate de 

delegat, cu imputemicirea nr. 7505/22.11.2013, care define o creanta in cuantum de 100% din totalul 

creantelor inscrise la masa credala.

Cvorum:

Administratorul judiciar constata ca Adunarea Creditorilor este legal intrunita, fiind indeplinite cerintele art. 

15 alin. (1) §i (2) din Legea privind procedura insolventei, respectiv sunt prezen|i creditori ale caror creante 

insumate sa reprezinte minim 30% din valoarea totala a creantelor impotriva averii debitorului, motiv pentru 

care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi in ordinea mentionata in convocator._________

Discutarea ordinii de zi:

Administratorul judiciar prezinta creditorului prezent ordinea de zi, dupa care se trece la discutii:

1. Cu privire la primul punct al ordinii de zi, respectiv, prezentarea raportului intocmit de 

administratorul judiciar in conditiile art. 59 din Legea 85/2006, se prezinta raportul intocmit de 

lichidatorul judiciar in conformitate cu dispozitiile art. 20 lit. a) §i art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolventei.

Reprezentantul creditoarei Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti, arata ca a luat la 

cuno§tinta de continutul raportului asupra cauzelor §i imprejurarilor care dus la aparitia starii de insolvents a 

debitoarei SC Provocarea SRL §i este de acord cu acesta.

2. Cu privire la cel d^fal doilea punct al ordinii de zi, respectiv, alegerea Comitetului creditc ir



debitoarei SC Provocarea SRL in conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (4) din Legea 85/2006 

privind procedura insolventei, avand in vedere faptul ca la masa credala a debitoarei s-a inscris un singur 

creditor, se stabile§te ca atribu^iile Comitetului Creditorilor sa fie indeplinite de Adunarea Creditorilor.

3. Cu privire la punctul trei de pe ordinea de zi, respectiv, confirmarea administratorului judiciar 

desemnat de judecatorul sindic prin Sentinta nr. 614 din §edinta publica de la 02.10.2013, in baza art. 

19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, teza ultima, reprezentantul creditoarei 

Administratia Jude|eana a Finantelor Publice Mehedinti confirma administratorul judiciar Yna Consulting 

SPRL desemnat de judecatorul sindic prin Sentinta nr. 614 din §edinta publica de la 02.10.2013.

4. Cu privire la punctul patru de pe ordinea de zi, respectiv, stabilirea remuneratiei administratorului 

judiciar in raport de complexitatea dosarului de insolvents a debitorului SC Provocarea SRL, 

reprezentantul creditoarei Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti stabile§te ca, in raport de 

complexitatea dosarului de insolvents, remuneratia acestuia sa fie in valoare de 1.000,00 lei/luna (exclusiv 

TVA) §i 10% (exclusiv TVA) din sumele incasate rezultate din valorificarea bunurilor §i recuperarea 

creantelor.____________________________________________________________________________ _

Hotarari:

Se constata ca, Adunarea Creditorilor prezen|i care define un procent de 100% din totalul creantelor inscrise 

la masa credala, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenti, convocata pentru data c* 

22.11.2013 ora l l 00, a hotarat:

1. Ia act asupra raportului intocmit de administratorul judiciar in conditiile art. 59 din Legea 85/2006 

§i este de acord cu acesta;

2. Se stabile§te ca atributiile Comitetului Creditorilor sa fie indeplinite de Adunarea Creditorilor;

3. Confirma administratorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecatorul sindic prin prin 

Sentinta nr. 614 din §edinta publica de la 02.10.2013;

4. Sta bile$te ca remunerafia acestuia sa fie in valoare de 1.000,00 lei/luna (exclusiv TVA) §i 10% 

(exclusiv TVA) din sumele incasate rezultate din valorificarea bunurilor §i recuperarea creantelor.

Numar de exemplare:

Prezentul proces -  verbal a fost incheiat in 3 exemplare, din care cate 1 exemplar pentru creditc^ul present, 

1 exemplar pentru administratorul judiciar §i 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.

Semnaturi:

Administrator judiciar:

YNA CONSULTING SPRL

prin MOTOI GOGU
(nume §i prenumele reprezentantului 

Administratorului/lichidatorului)____________

Pentru creditor:

Popescu Aurel
(nume §i prenume)_______

delegat Administratia Judeteana 

a Finantelor Publice Mehedinti
_____________(in calitate de)_____________________

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANT! LA ADUNAREA CREDITORILOR $1 

SEMNATURA REPREZENTANTILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC PROVOCAREA SRL 

desfa§urata astazi, 22.11.2012, la sediul YNA CONSULTING SPRL, 

situat in str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta Tumu Severin, jud. Mehedinti,

Nr.

crt.

Denumirea/numele §i 

prenumele creditorului

Numele §i prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea

reprezentantului

creditorului

Semnatura,

Administratia Judeteana a 

Finantelor Publice Mehedinti
Popescu Aurel delegat


