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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 7, data emiterii: 20.12.2013

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. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II -
0213, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul
practicienilor în insolvenţă 272, tel/fax: 0252/328293, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Motoi
Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Vulturul Plesuv Com SRL,
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 22.10.2013, pronunţată
de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9858/101/2013, în
temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raport privind descrierea modului de
îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate
din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel
întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) 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.

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile

art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Vulturul Plesuv Com SRL
Număr dosar: 9858/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Vulturul Plesuv Com SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:

Raport luna decembrie 2013
Subscrisa, Yna Consulting SPRL, administrator judiciar al 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, aflată în procedura generală de insolvenţă în dosarul nr. 9858/101/2013,
conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următoarea hotărâre a
Adunării Creditorilor din data de 20.12.2013:
Nr. înreg. 7/20.12.2013

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 20.12.2013
Debitor: SC Vulturul Plesuv Com SRL
Sediul: municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Drumul
Cerneţiului, nr. 29, jud. Mehedinţi
CUI/CNP:

6 6 6 7 1 4 4

Date privind dosarul:
Număr dosar: 9858/101/2013
Tribunalul: Mehedinţi
Secţia: a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal
Judecător sindic: Nadia Silvia Dinu

Încheiat astăzi,                                                                                                                     Orele
2 0 1 2 2 0 1 3
1 1 0 0

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. 13 alin. 1 din Legea 85/2006.

Ordinea de zi
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Vulturul Plesuv Com SRL:
- prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16
alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din şedinţa din Camera de
Consiliu de la 22.10.2013;
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC
Vulturul Plesuv Com SRL.

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor:
Participare: La Adunarea Creditorilor SC Vulturul Plesuv Com SRL convocată şi prezidată de către administratorul
judiciar în data de 20.12.2013, orele 1100 s-au prezentat următorii creditori:
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1. BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată de dl. avocat Lăsculescu Cătălin;
2. SC Vulturul Pleşuv Junior SRL, reprezentată de dl. avocat Luca Alexandru, prin împuternicirea avocaţială din data
de 19.12.2013;
3. Fulga Florentina, CNP 2730728250525, salariat.

Cvorum:
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, conform art. 15 alin. 1 şi 2 din Legea
privind procedura insolvenţei, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea
menţionată în convocator.

Discutarea ordinii de zi:
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 20.12.2013.

Hotărâri:
Se constată că, Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 20.12.2013 ora 1100, a hotărât cu un procent de
36,87228% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creanţelor
prezente, următoarele:
1. Ia act de rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006;
2. Stabileşte un Comitet al creditorilor debitoarei SC Vulturul Plesuv Com SRL cu următoarea componenţă: BRD
Groupe Societe Generale – preşedinte; Holcim (România) SA – membru; Fulga Florentina – membru.
3. Confirmă administratorul judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din şedinţa din Camera de
Consiliu de la 22.10.2013.
4. Stabileşte ca remuneraţia administratorului judiciar să fie în valoare de 2.000,00 lei/lună.

Număr de exemplare:
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare, din care un exemplar pentru publicarea în BPI, un exemplar pentru
lichidatorul judiciar şi un exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.

Termen procedural: 13.01.2014.
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


