
PROCES -  VERBAL AL COMITETULUI CREDITORILOR

Nr. 10/12.03.2014

Debitor: SC ROBSYLV COM SRL 

Sediul: localitatea Drobeta-Tumu-Severin, B-dul 

Portile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinji 

CUI/CNP:

1 4 5 6 5 1 9 6

Date privind dosarul:

Numar dosar: 11718/101/2013 

Tribunalul: Mehedinti

Sectia: a II - a Civila, de Contencios Administrativ §i 

Fiscal

Judecator sindic: Magdalena Lucia Bordea__________

Incheiat astazi, Orele

1 2 0 3 2 0 1 4 1 4  3 0

Comitetul creditorilor a fost convocat de administratorul judiciar in conformitate cu dispozitiile art 17 

alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei la sediul Yna Consulting SPRL, situat in str.

Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinti____________

_____________________________________ ORDINEA DE ZI_____________________________________

Ordinea de zi a Comitetului creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL:

- Desemnarea Pre§edintelui Comitetului creditorilor ;

- Negocierea conditiilor numirii administratorului judiciar al debitoarei SC Robsylv Com SRL §i 

formularea recomandarii catre Adunarea Creditorilor a acestei numiri.

______________ DESFASURAREA SED1NJEI COMITETULUI CREDITORILOR:______________

Participare:
La §edinta Comitetului Creditorilor SC Robsylv Com SRL s-au prezentat sau au trimis punct de vedere 

in scris urmatorii membrii, prezenti in cadrul §edintei Comitetului Creditorilor:

1. BRD Groupe Societe Generale -  creditor garantat;

2. DGRFP Craiova -  AJFP Mehedinti -  creditor bugetar;

3. SC Recisev Plast SRL -  creditor chirografar.___________________________________________________

________ _________________________________ Cvorum:__________________________________________

*Lichidatorul judiciar constata ca §edinta Comitetului creditorilor este legal intrunita, fund indeplinite

cerintele art. 17 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, respectiv sunt prezenti toti 

cei trei creditori membrii ai Comitetului Creditorilor, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor 

aflate pe ordinea de zi.

Deliberarile Comitetului Creditorilor au loc in prezenta administratorului judiciar §i sunt consemnate in

prezentul proces verbal conform art. 17 alin. (3) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.________

___________________________________Discutarea ordinii de zi:___________________________________

Primul punct al ordinii de zi, respectiv desemnarea pre§edintelui comitetului creditorilor.

Cu majoritate de voturi, respectiv trei dintre cei trei membrii ai Comitetului Creditorilor, prezenti voteaza 

ca pre§edinte al comitetului creditorilor, pe BRD Group Societe Generale.

Al doilea punct de pe ordinea de zi, respectiv, negocierea conditiilor numirii administratorului 

judiciar al debitoarei SC Robsylv Com SRL §i formularea recomandarii catre Adunarea 

Creditorilor a acestei numiri.

Administratorul judiciar prezinta oferta financiara Comitetului Creditorilor §i conditiile numirii acestuia. 

Membrii comitetului creditorilor analizeaza oferta financiara a administratorului judiciar precum §i alte 

conditiile ale numirii acestuia in calitate de administrator judiciar al SC Robsylv Com SRL,

Cu majoritate de voturi, respectiv trei dintre cei trei membrii ai Comitetului Creditorilor au aprobat oferta 

financiara a administratorului judiciar §i au hotarat confirmarea definitiva ca administrator judiciar al 

debitoarei SC Robsylv Com SRL practicianul in insolvents Yna Consulting SPRL, cu o retribujie dupa 

cum urmeaza: onorariu fix lunar de 2.000,00 lei exclusiv TVA §i un onorariu de succes de 5% e^«lusiv 

TVA din sumele distribuite creditorilor._______________________________________________  1 '



__________________________________________ Decizii:__________________________________________

Comitetul Creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL decide:

- BRD Group Societe Generate este desemnat Pre§edintele Comitelui creditorilor debitorului SC Robsylv 

Com SRL.

- Recomanda Adunarii Creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL confirmarea definitiva ca 

administrator judiciar al debitoarei SC Robsylv Com SRL a practicianului In insolvent Yna Consulting 

SPRL precum §i stabilirea retributiei acestuia dupa cum urmeaza: onorariu fix lunar de 2.000,00 lei 

exclusiv TVA §i un onorariu de succes de 5% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor.__________

Numar de exemplare:

Prezentul proces -  verbal a fost incheiat in cinci exemplare, din care cate 1 exemplar pentru creditorii

prezenti, 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar §i 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.________

Semnaturi: ^

Administrator judiciar:

YNA Consulting SPRL

Motoi Gogu_________ • *.
(nume §i prenumele reprezentantului ' "

Administratorului/lichidatorului

(semnatura §i §tampila)

Denumirea creditorilor participant la Adunarea Comitetului Creditorilor §i semnatura 

reprezentantilor creditorilor la Comitetului Creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL 

desfa$urata astazi 12.03.2014.

BRD Groupe Societe Generale
(nume §i prenume)

DGRFP Craiova-

AJFP Mehedinti
(nume §i prenume)

SC Recisev Plast SRL
(nume §i prenume)

avocat Lasculescu Catalin
(in calitate de)

delegat Popescu Aurel
(in calitate de)

delegat Tarnita Dragos Nicolae
(in calitate de)


