
PROCES -  VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR 

Nr. 7/04.07.2014

Debitor: SC RAZMER COMGEN SRL 

Sediul: localitatea Drobeta-Tumu-Severin, str. 

Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi 

CUI/CNP:

încheiat astăzi,

Date privind dosarul:
Număr dosar: 3322/101/2014 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ 

şi Fiscal

Judecător sindic: Eugenia Tudor

Orele

5 9 O
O 3 2 0 3

0 4 0 7 2 0 1 4 1 4 0 0

Adunarea creditorilor a fost convocata de administratorul judiciar în temeiul dispoziţiilor art. 13 

alin. (1) art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei la sediul Yna 

Consulting SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Tumu- 

Severin, jud. Mehedinţi, convocarea fiind publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii de 

insolvenţă în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9789/20.05.2014.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC RAZMER COMGEN SRL:

- prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din 

Legea 85/2006;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Razmer Comgen 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 Sentinţa nr. 616 

din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 

85/2006 privind procedura insolvenţei;
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de 

insolvenţă a debitorului SC Razmer Comgen SRL.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de către 

administratorul judiciar în data de 04.07.2014, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor 

creditori:
1. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de 

avocat, care deţine o creanţă garantată în procent de 62,90272% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală;

2. DGRFP Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin 

dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, 

care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,34922% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. SC Gorj Recycling Company SRL, societate în insolvenţă, punct de vedere scris cu adresa din 

data de 04.07.2014, reprezentată prin dl. Alin Dorin Sirma, în calitate de administrator special, cara 

deţine o creanţă chtrografafă în procent de 5,92071% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; f i
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2. SC Recisev Plast SRL, punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, reprezentată prin dl. 

Iovan Adrian Laurenţiu, în calitate de administrator şi asociat unic, care deţine o creanţă chirografară 

în procent de 8,83819% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

3. Robu Cicerone-Florinel, CNP 1700609250535, punct de vedere scris cu adresa din data de

04.07.2014, în calitate de creditor chirografar, care deţine o creanţă chirografară în procent de 

4,63747% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;

4. Casapu Vasile, CNP 1570619250586, punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, în 

calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00374% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală;

5. Chiriac Doru, CNP 1621017250526, punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, în 

calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00374% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală;

6. Mihailovici Gheorghe, CNP 1610317250544, punct de vedere scris cu adresa din data de

04.07.2014, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00384% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală;

7. Robu Mihaela, CNP 2710902163199, punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, în 

calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00517% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală;

8. Rogobete Gabriel, CNP 1660801250533, punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, 

în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00374% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală;

9. Sîrmă Alin Dorin, CNP 1860925250013, punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, în 

calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00229% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală;

10. SC Robsylv Com SRL, punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, reprezentată prin 

dna. Robu Mihaela, în calitate de administrator special, care deţine o creanţă chirografară în procent de 

16,96903% din totalul creanţelor înscrise la masa credală.

Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite 

cerinţele art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau au 

trimis puncte de vedere în scris creditori ale căror creanţe însumate reprezintă peste 30% din valoarea 

totală a creanţelor împotriva averii debitorului. Sunt prezenţi sau au transmis puncte de vedere în scris 

creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 99,63986% din valoarea totală a creanţelor împotriva 

averii debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul preliminar rectificat al creanţelor 

depus la dosarul cauzei şi afişat la data de 30.06.2014, drept pentru care se trece Ia discutarea 

problemelor aflate pe ordinea de zi.

Administratorul judiciar prezintă reprezentanţilor creditorilor prezenţi ordinea de zi, după care se trece 

la discuţii:

Cu privire la primul punct al ordinii de zi, respectiv, prezentarea rapoartelor întocmite de 

administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006;

Cvorum:

Discutarea ordinii de zi:

£ iţi pentru a-şi exprima punctul de vedere

1 prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în



avocat, care deţine o creanţă garantată în procent de 62,90272% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, prezintă următorul punct de vedere: a luat la cunoştinţă despre rapoartele întocmite de 

administratorul judiciar conform art. 54 şi art. 59 din Legea insolvenţei;

2. DGRFP Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin 

dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, 

care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,34922% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: a luat la cunoştinţă despre rapoartele întocmite de administratorul 

judiciar în condiţiile art. 54 şi 59 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei şi nu are obiecţiuni. 

Au transmis puncte de vedere în scris:
1. SC Gorj Recycling Company SRL, societate în insolvenţă, reprezentată prin dl. Alin Dorin Sirma, 

în calitate de administrator, care deţine o creanţă chirografară în procent de 5,92071% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, 

prin care precizează: a luat act de rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi 

art. 59 din Legea nr. 85/2006 şi este de acord cu acesta;

2. SC Recisev Plast SRL, reprezentată prin dl. Iovan Adrian Laurenţiu, în calitate de administrator şi 

asociat unic, care deţine o creanţă chirografară în procent de 8,83819% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: a 

luat act de rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 

85/2006 şi este de acord cu acesta;

3. Robu Cicerone-Florinel, CNP 1700609250535, în calitate de creditor chirografar, care deţine o 

creanţă chirografară în procent de 4,63747% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus 

punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: a luat act de rapoartele 

întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 şi este de 

acord cu acesta;

4. Casapu Vasile, CNP 1570619250586, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: a luat act de rapoartele întocmite de 

administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 şi este de acord cu acesta;

5. Chiriac Doru, CNP 1621017250526, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: a luat act de rapoartele întocmite de 

administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 şi este de acord cu acesta;

6. Mihailovici Gheorghe, CNP 1610317250544, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00384% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: a luat act de rapoartele întocmite 

de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 şi este de acord cu 

acesta;

7. Robu Mihaela, CNP 1710902163199, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00517% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: a luat act de rapoartele întocmite de 

administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 şi este de acord cu acesta;

8. Rogobete Gabriek/CNP 1*6^0801250533, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă



vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: a luat act de rapoartele întocmite 

de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 şi este de acord cu 

acesta;

9. Sîrmă Alin Dorin, CNP 1860925250013, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00229% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: a luat act de rapoartele întocmite 

de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 şi este de acord cu 

acesta;

10. SC Robsylv Com SRL, reprezentată prin dna. Robu Mihaela, în calitate de administrator special, 

care deţine o creanţă chirografară în procent de 16,96903% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: a luat act 

de rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea nr. 85/2006 

şi este de acord cu acesta.

Se constată că, Adunarea Creditorilor ia act de rapoartele întocmite de administratorul judiciar 

în condiţiile art. 54 şi 59 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu un procent de 

99,63986% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 

100,00000% din totalul creditorilor prezenţi.
Cu privire Ia al doilea punct al ordinii de zi, respectiv, alegerea Comitetului creditorilor 

debitoarei SC Razmer Comgen SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei;
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de 

avocat, care deţine o creanţă în procent de 62,90272% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: propune şi voteză pentru ca atribuţiile Comitetului Creditorilor să 

fie îndeplinite de Adunarea Creditorilor;

2. DGRFP Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin 

dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, 

care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,34922% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: propune şi voteză pentru ca atribuţiile Comitetului Creditorilor să 

fie îndeplinite de Adunarea Creditorilor.

Au transmis puncte de vedere în scris:
1. SC Gorj Recycling Company SRL, societate în insolvenţă, reprezentată prin dl. Alin Dorin Sirma, 

în calitate de administrator, care deţine o creanţă în procent de 5,92071% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: 

votează pentru un Comitet al Creditorilor format din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, 

bugetare şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar;

2. SC Recisev Plast SRL, reprezentată prin dl. Iovan Adrian Laurenţiu, în calitate de administrator şi 

asociat unic, care deţine o creanţă în procent de 8,83819% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: votează 

pentru un Comitet al Creditorilor format din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi 

cei chirografari, dintre primii 20 de creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar. SC Recisev

Plast SRL se oferă să fac# parte din Comitetul Creditorilor în calitate de membru.

3. Robu Cicerone-Flartfiel, CM  ̂ 1700609250535, în calitate de creditor chirografar, a
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creanţă chirografară în procent de 4,63747% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus 

punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: votează pentru un 

Comitet al Creditorilor format din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi cei 

chirografari, dintre primii 20 de creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar;

4. Casapu Vasile, CNP 1570619250586, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: votează pentru un Comitet al Creditorilor format 

din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi cei chirografari, dintre primii 20 de 

creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar;

5. Chiriac Doru, CNP 1621017250526, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: votează pentru un Comitet al Creditorilor format 

din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi cei chirografari, dintre primii 20 de 

creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar;

6. Mihailovici Gheorghe, CNP 1610317250544, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00384% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: votează pentru un Comitet al 

Creditorilor format din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi cei chirografari, dintre 

primii 20 de creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar;

7. Robu Mihaela, CNP 1710902163199, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00517% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: votează pentru un Comitet al Creditorilor format 

din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi cei chirografari, dintre primii 20 de 

creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar;

8. Rogobete Gabriel, CNP 1660801250533, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: votează pentru un Comitet al 

Creditorilor format din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi cei chirografari, dintre 

primii 20 de creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar;

9. Sîrmă Alin Dorin, CNP 1860925250013, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00229% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: votează pentru un Comitet al 

Creditorilor format din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi cei chirografari, dintre 

primii 20 de creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar;

10. SC Robsylv Com SRL, reprezentată prin dna. Robu Mihaela, în calitate de administrator special, 

care deţine o creanţă chirografară în procent de 16,96903% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: votează 

pentru un Comitet al Creditorilor format din trei creditori, dintre cei cu creanţe garantate, bugetare şi 

cei chirografari, dintre primii 20 de creditori, în ordinea valorii, care se oferă voluntar. SC Robsylv 

Com SRL se oferă să facă parte din Comitetul Creditorilor în calitate de membru.

Se contată că, Adunarea Creditorilor debitoarei SC Razmer Comgen SRL votează pentru ca

atribuţii 'ndeplinite de Adunarea Creditorilor cu un Drocent de

63,25194 la masa credală, respectiv un procent de >
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din totalul creditorilor prezenţi.
Cu privire la punctul trei al ordinii de zi, respectiv, confirmarea administratorului judiciar 

desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din 

data de 12.05.2014, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de 

avocat, care deţine o creanţă în procent de 62,90272% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: confirmă administratorul judiciar desemnat de instanţă, respectiv 

Yna Consulting SPRL;

2. DGRFP Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin 

dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, 

care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,34922% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: confirmă administratorul judiciar desemnat de instanţă, respectiv 

Yna Consulting SPRL.

Au transmis puncte de vedere în scris:
1. SC Gorj Recycling Company SRL, societate în insolvenţă, reprezentată prin dl. Alin Dorin Sirma, 

în calitate de administrator, care deţine o creanţă în procent de 5,92071% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: 

confirmă administratorul judiciar desemnat de judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din 

Camera de Consiliu de la 12.05.2014, în baza art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura 

insolvenţei;

2. SC Recisev Plast SRL, reprezentată prin dl. Iovan Adrian Laurenţiu, în calitate de administrator şi 

asociat unic, care deţine o creanţă în procent de 8,83819% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: confirmă 

administratorul judiciar desemnat de judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din Camera de 

Consiliu de la 12.05.2014, în baza art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

3. Robu Cicerone-Florinel, CNP 1700609250535, în calitate de creditor chirografar, care deţine o 

creanţă chirografară în procent de 4,63747% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus 

punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: confirmă administratorul 

judiciar desemnat de judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 

12.05.2014, în baza art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

4. Casapu Vasile, CNP 1570619250586, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: confirmă administratorul judiciar desemnat de 

judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.05.2014, în baza art. 19 

alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

5. Chiriac Doru, CNP 1621017250526, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: confirmă administratorul judiciar desemnat de 

judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.05.2014, în baza art. 19 

alin. 2 din Legea nr. 85/20^6, privind procedura insolvenţei;

6. Mihailovici Gheorglie* CNP 1610317250544, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent dej Q,0038fjo din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de



vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: confirmă administratorul judiciar 

desemnat de judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.05.2014, în 

baza art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

7. Robu Mihaela, CNP 1710902163199, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00517% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: confirmă administratorul judiciar desemnat de 

judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.05.2014, în baza art. 19 

alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

8. Rogobete Gabriel, CNP 1660801250533, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: confirmă administratorul judiciar 

desemnat de judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.05.2014, în 

baza art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

9. Sîrmă Alin Dorin, CNP 1860925250013, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00229% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: confirmă administratorul judiciar 

desemnat de judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 12.05.2014, în 

baza art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;

10. SC Robsylv Com SRL, reprezentată prin dna. Robu Mihaela, în calitate de administrator special, 

care deţine o creanţă chirografară în procent de 16,96903% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: confirmă 

administratorul judiciar desemnat de judecătorul sindic prin încheierea din şedinţa din Camera de 

Consiliu de la 12.05.2014, în baza art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei. 

Se constată că, Adunarea Creditorilor confirmă administratorul judiciar Yna Consulting SPRL 

desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din 

data de 12.05.2014, cu un procent de 99,63986% din totalul creanţelor înscrise Ia masa credală, 

respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi.
Cu privire la punctul patru al ordinii de zi, respectiv, stabilirea remuneraţiei administratorului 

judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC Razmer Comgen 

SRL;
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de 

avocat, care deţine o creanţă în procent de 62,90272% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: votează pentru un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei + TVA şi un 

onorariu de succes de 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor;

2. DGRFP Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin 

dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, 

care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,34922% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

prezintă următorul punct de vedere: votează pentru un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei + TVA şi un 

onorariu de succes de 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor.

Au transmis puncte de vedere în scris:
1. SC Gorj Recycling Company SRL, societate în insolvenţă, reprezentată prin dl. Alin Dorin Sirma, 

în calitate de administrator, care deţine o creanţă în procent de 5,92071% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală, q/u0pus pup<?t de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează]
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aprobă remuneraţia administratorului judiciar, conform ofertei financiare prezentate:

- onorariu fix de 2.000,00 lei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor.

2. SC Recisev Plast SRL, reprezentată prin dl. Iovan Adrian Laurenţiu, în calitate de administrator şi 

asociat unic, care deţine o creanţă în procent de 8,83819% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: aprobă 

remuneraţia administratorului judiciar, conform ofertei financiare prezentate:

- onorariu fix de 2.000,00 lei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor;

3. Robu Cicerone-Florinel, CNP 1700609250535, în calitate de creditor chirografar, care deţine o 

creanţă chirografară în procent de 4,63747% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus 

punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: aprobă remuneraţia 

administratorului judiciar, conform ofertei financiare prezentate:

- onorariu fix de 2.000,00 lei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor;

4. Casapu Vasile, CNP 1570619250586, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: aprobă remuneraţia administratorului judiciar, 

conform ofertei financiare prezentate:

- onorariu fix de 2.000,00 lei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor;

5. Chiriac Doru, CNP 1621017250526, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: aprobă remuneraţia administratorului judiciar, 

conform ofertei financiare prezentate:

- onorariu fix de 2.000,00 lei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor;

6. Mihailovici Gheorghe, CNP 1610317250544, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00384% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: aprobă remuneraţia 

administratorului judiciar, conform ofertei financiare prezentate:

- onorariu fix de 2.000,00 lei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor;

7. Robu Mihaela, CNP 1710902163199, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă salarială 

în procent de 0,00517% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: aprobă remuneraţia administratorului judiciar, 

conform ofertei financiare prezentate:

- onorariu fix de 2.000,00 lei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor;

8. Rogobete Gabriel, CNP 1660801250533, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa, din data de 04.07.2014, prin care precizează: aprobă remuneraţia 

administratorului judiciar, conform ofertei financiare prezentate: / /



- onorariu fix de 2.000,00 Iei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor;

9. Sîrmă Alin Dorin, CNP 1860925250013, în calitate de creditor salarial, care deţine o creanţă 

salarială în procent de 0,00229% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: aprobă remuneraţia 

administratorului judiciar, conform ofertei financiare prezentate:

- onorariu fix de 2.000,00 lei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor;

10. SC Robsylv Com SRL, reprezentată prin dna. Robu Mihaela, în calitate de administrator special, 

care deţine o creanţă chirografară în procent de 16,96903% din totalul creanţelor înscrise la masa 

credală, a depus punct de vedere scris cu adresa din data de 04.07.2014, prin care precizează: aprobă 

remuneraţia administratorului judiciar, conform ofertei financiare prezentate:

- onorariu fix de 2.000,00 lei + TVA;

- onorariu de succes în procent după cum urmează: 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor.

Se constată că, Adunarea Creditorilor stabileşte remuneraţia administratorului judiciar al 

debitorului SC Razmer Comgen SRL, cu un procent de 99,63986% din totalul creanţelor 

înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100,0000% din totalul creditorilor prezenţi, 

astfel: un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei + TVA şi un onorariu de succes de 5% + TVA din 

sumele distribuite creditorilor.

Hotărâri:

Adunarea Creditorilor debitorului SC Razmer Comgen SRL hotărăşte:

1. ia act de rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi 59 din Legea 

85/2006 privind procedura insolvenţei, cu un procent de 99,63986% din totalul creanţelor 

înscrise Ia masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din totalul creditorilor 

prezenţi;
2. hotărăşte ca atribuţiile Comitetului Creditorilor să fie îndeplinite de Adunarea Creditorilor 

cu un procent de 63,25194% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent 

de 63,48056% din totalul creditorilor prezenţi
3. confirmă administratorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin 

Sentinţa nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, cu un procent de 

99,63986% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 

100,00000% din totalul creditorilor prezenţi;
4. stabileşte remuneraţia administratorului judiciar al debitorului SC Razmer Comgen SRL, cu 

un procent de 99,63986% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent 
de 100,0000% din totalul creditorilor prezenţi, astfel: un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei + 

TVA şi un onorariu de succes de 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor.

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în paisprezece (14) exemplare, din care câte 1 exemplar 

pentru creditorii prezenţi sau care au transmis un punct de vedere în scris, 1 exemplar pentru 

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



Semnături:
Administrator judiciar: 
YNA CONSULTING SPRL
prin MOTOI GOGU
(nume şi prenumele reprezentantului 
Adm inistratorului/lichidatorului)

Pentru creditori:

BRD Groupe Societe Generale
(nume şi prenume)

avocat Lăsculescu Cătălin Marian
(în calitate de)

DGRFP Craiova - Administraţia Judeţeană a

Finanţelor Publice Mehedinţi
(nume şi prenume)

SC Gori Recycling Companv
(nume şi prenume)

SC Recisev Plast SRL
(nume şi prenume)

Robu Cicerone-Florinel
(nume şi prenume)

Casapu Vasile
(nume şi prenume)

Chiriac Doru
(nume şi prenume)

Mihailovici Gheorghe
(nume şi prenume)

Robu Mihaela
(nume şi prenume)

Rogobete Gabriel
(nume şi prenume)

Sîrmă Alin Dorin
(nume şi prenume)

SC Robsylv Com SRL
(nume şi prenume)

delegat Popescu Aurel

SRL

(în calitate de)

administrator Alin Dorin Sirma
(în calitate de)

administrator Iovan Adrian Laurentiu
(în calitate de)

creditor chirografar Robu Cicerone-Florinel
(în calitate de)

creditor salarial Casapu Vasile
(în calitate de)

creditor salarial Chiriac Doru
(în calitate de)

creditor salarial Mihailovici Gheorghe
(în calitate de)

creditor salarial Robu Mihaela
(în calitate de)

creditor salarial Rogobete Gabriel
(în calitate de)

creditor salarial Sîrmă Alin Dorin
(în calitate de)

administrator Robu Mihaela
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA 

CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC RAZMER COMGEN SRL 

desfăşurată astăzi, 04.07.2014, ora 14:00 la sediul YNA CONSULTING SPRL, 
situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Turnu-Severin, jud.

Mehedinţi



Nr.

crt.

Denumirea/numele şi 

prenumele creditorului

Numele şi prenumele 

reprezentantului 

creditorilor

Calitatea 

reprezentantul 

ui creditorului

Semnătura

1.
BRD Groupe Societe 

Generale

Lăsculescu Cătălin 

Marian
avocat

A? /
2.

DGRFP Craiova - 

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Mehedinţi

Popescu Aurel delegat
// /

3.
SC Gorj Recycling Company 

SRL
Alin Dorin Sirma administrator

pitn)6t de vedere 

scris

4. SC Recisev Plast SRL Iovan Adrian Laurenţiu administrator
punct de vedere 

scris

5. Robu Cicerone-Florinel Robu Cicerone-Florinel
Creditor

chirografar

punct de vedere 

scris

6. Casapu Vasile Casapu Vasile
Creditor

salarial

punct de vedere 

scris

7. Chiri ac Doru Chiriac Doru
Creditor

salarial

punct de vedere 

scris

8. Mihailovici Gheorghe Mihailovici Gheorghe
Creditor

salarial

punct de vedere 

scris

9. Robu Mihaela Robu Mihaela
Creditor

salarial

punct de vedere 

scris

10. Rogobete Gabriel Rogobete Gabriel
Creditor

salarial

punct de vedere 

scris

11. Sîrmă Alin Dorin Sîrmă Alin Dorin
Creditor

salarial

punct de vedere 

scris

12 SC Robsylv Com SRL Robu Mihaela
Creditor

salarial

punct de vedere 

scris


