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Convocare Adunarea Creditorilor
Nr. 4, data emiterii 29.03.2011

1. Date privind dosarul: număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ,
Judecător sindic Monica Birău.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/311506.
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Brîncoveanu nr.
132, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/216/1999.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală RO 21146590,
sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti nr.18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă
272, Tel/Fax 0252/328293, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Danart SRL conform sentinţei nr. 45,
din şedinţa publică din data de 02.02.2011, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Comercială şi de Contencios
Administrativ, în dosarul nr. 168/101/2011, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei.

Convoacă Adunarea Creditorilor debitorului SC Danart SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Yna Consulting SPRL.
Adresa str. Iuliu Maniu nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, loc. Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi.
Data 01.04.2011.
Ora 1100.
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, semnătura fiind legalizată de notarul public ori
certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la
administratorul judiciar, înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor
depune originalele la administrator înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a
vota.

Ordinea de zi:
- prezentarea situaţiei debitoarei SC Danart SRL;
- alegerea Comitetului Creditorilor;
- confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia.
Creditorii care nu comunică un punct de vedere cu privire la materialele supuse dezbaterii sunt consideraţi că au aprobat în
mod tacit materialele prezentate.
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Termen de judecată: 13.04.2011.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


