
PROCES -  VERBAL AL ADUN ARII CREDITORILOR 

Nr. 30/26.09.2014

Debitor: SC ROBSYLV COM SRL 

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

Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi 

CUI/CNP:

1 4 5 6 5 1 9  6

Date privind dosarul:

Număr dosar: 11718/101/2013 

Tribunalul: Mehedinţi

Secţia: a II - a Civilă, de Contencios Administrativ 

şi Fiscal

Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea

încheiat astăzi, Orele

0 0 1 4 3 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 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

16266/16.09.2014.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC ROBSYLV COM SRL:

- analiza oportunităţii introducerii acţiunii prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei, cu privire la „Contractul de dare în plată“ încheiat între SC 

Robsylv Com SRL şi SC Recisev Plast SRL -  D, autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la Biroul 

Notar Public Nataşa Laura Cucu.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII CREDITORILOR:

Participare:
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Robsylv Com SRL convocată şi prezidată de către 

administratorul judiciar în data de 01.09.2014, orele 1430 au trimis puncte de vedere în scris 

următorii creditori:
1. BRD Group Societe Generale, punct de vedere scris cu adresa din data de 25.09.2014, reprezentată 

prin dna. Novăcescu Lucia, în calitate de avocat, care deţine o creanţă în procent de 52,58764% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală;

2. Zorton World S.L., punct de vedere scris cu adresa nr. 728/24.09.2014, reprezentată convenţional 

prin SCA Virjan şi Asan, care deţine o creanţă chirografară în procent de 0,80362% din totalul 

creanţelor înscrise la masa credală;

3. Unicredit Tiriac Bank SA, punct de vedere scris cu adresa din data de 25.09.2014, reprezentată 

prin Boştină şi Asociaţii SPRL, care deţine o creanţă în procent de 0,79400% din totalul creanţelor 

înscrise la masa credală;

4. BT Leasing Transilvania IFN SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 3295/26.09.2014, 

reprezentată prin dl. Titus Nicoară, în calitate de director general şi dna. Doagă Camelia Dana, în 

calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 0,81032% din totalul creanţelor înscrise 

la masa credală;

5. Banca Comercială/Carpatica, punct de vedere scris cu adresa nr. 63391/25.09.2014, reprezentată



prin dl. Călin Părău, în calitate de Director Direcţie, prin dna. Ioana Ignat, în calitate de Şef 

departament şi prin dl. Vlad Zarnescu, în calitate de Ofiţei Bancar, care nu are drept de vot.

Cvorum:

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.

Creditorii participanţi la şedinţă însumează 54,99618% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor, depus la dosarul 

cauzei şi afişat la data de 21.03.2014 şi a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 

5977/26.03.2014, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi

Discutarea ordinii de zi:

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

la discuţii:

Cu privire Ia unicul punct al ordinii de zi, respectiv, analiza oportunităţii introducerii acţiunii 

prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu privire la 

„Contractul de dare în plată“ încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC Recisev Plast SRL -  D, 
autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la Biroul Notar Public Nataşa Laura Cucu;
Se dă cuvântul reprezentanţilor creditorilor prezenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere:

Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin dna. Novăcescu Lucia, în calitate de avocat, care 

deţine o creanţă în procent de 52,58764% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct 

de vedere scris cu adresa din data de 25.09.2014, prin care precizează: votează împotriva introducerii 

acţiunii prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu privire la 

„Contractul de dare în plată“ încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC Recisev Plast SRL, autentificat 

sub nr. 1611/14.09.2012 la BNPNatasa Laura Cucu;

2. Zorton World S.L., reprezentată convenţional prin SCA Virjan şi Asan, care deţine o creanţă 

chirografară în procent de 0,80362% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de 

vedere scris cu adresa nr. 728/24.09.2014, prin care precizează: votează în sensul aprobării 

oportunităţii de introducere a acţiunii prevăzute de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei cu privire la contractul menţionat mai sus;

3. Unicredit Tiriac Bank SA, reprezentată prin Boştină şi Asociaţii SPRL, care deţine o creanţă în 

procent de 0,79400% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu 

adresa din data de 25.09.2014, prin care precizează: Unicredit Tiriak bank SA solicită introducerea 

acţiunilor prevăzute de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 şi a luat la cunoştinţă despre Contractul 

de dare în plată;

4. BT Leasing Transilvania IFN SA, reprezentată prin dl. Titus Nicoară, în calitate de director 

general şi dna. Doagă Camelia Dana, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 

0,81032% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 

3295/26.09.2014, prin care precizează: achiesează la punctul de vedere al BRD, apreciind că nu este 

oportună introducerea acţiunii prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, cu privire la Contractul de dare în plată încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC Recisev 

Plast SRL, autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la BNP Natasa Laura Cucu;



Adunarea Creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL votează împotriva introducerii acţiunii 

prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu privire la 

„Contractul de dare în plată“ încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC Recisev Plast SRL, 
autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la BNP Natasa Laura Cucu, cu un procent de 53,39796% din 

totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 97,09394% din totalul 

creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris şi votează pentru 

introducerea acţiunii prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, cu privire la „Contractul de dare în plată“ încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC 

Recisev Plast SRL, autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la BNP Natasa Laura Cucu, cu un procent 

de 1,59822% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 2,90606% din 

totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris.

în concluzie, Adunarea Creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL votează împotriva 

introducerii acţiunii prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, cu privire la „Contractul de dare în plată“ încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC 

Recisev Plast SRL, autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la BNP Natasa Laura Cucu, cu un procent 

de 53,39796% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 97,09394% 

din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris.

Hotărâri:

Adunarea Creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL convocată pentru data de 26.09.2014, ora

14 , hotărăşte: votează împotriva introducerii acţiunii prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu privire la „Contractul de dare în plată“ încheiat 

între SC Robsylv Com SRL şi SC Recisev Plast SRL, autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la BNP 

Natasa Laura Cucu, cu un procent de 53,39796% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 

respectiv cu un procent de 97,09394% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un 

punct de vedere în scris.

Număr de exemplare:
Prezentul proces -  verbal a fost încheiat în treisprezece (3) exemplare, din care câte 1 exemplar pentru 

creditorii prezenţi, 1 exemplar pentru administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la doşarul 

cauzei.

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

emnătură şi ştampilă)

Pentru creditori:
Novăcescu Lucia
(nume şi prenume)

SCA Virian si Asan
(nume şi prenume)

Boştină & Asociaţii SPRL
(nume şi prenume)

avocat BRD Groupe Societe Generale
(în calitate de)

reprezentant Zorton World SL
(în calitate de)

reprezentant Unicredit Tiriac Bank SA
(în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)



Titus Nicoară Director General BT Leasing Transilvania IFN SA 

Goagă Camelia dana Consilier Juridic BT Leasing Transilvania IFN SA
(nume şi prenume) (în calitate de)

punct de vedere scris
(semnătură şi ştampilă)

Călin Părău Director Direcţie Banca Comercială Carpatica SA 

Ioana Ignat Sef departament Banca Comercială Carpatica SA

Vlad Zamescu Ofiţer bancar Banca Comercială Carpatica SA punct de vedere scris
(nume şi prenume) (în calitate de) (semnătură şi ştampilă)

Anexa -  DENUMIREA CREDITORILOR PARTICIPANŢI LA ADUNAREA 

CREDITORILOR ŞI SEMNĂTURA REPREZENTANŢILOR CREDITORILOR LA 

ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 

SC ROBSYLV COM SRL 

desfăşurată astăzi, 26.09.2014, ora 14:30 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 Group Societe Generale Novăcescu Lucia avocat
punct de vedere 

scris

2 Zorton World SL SCA Virjan siAsan reprezentant
punct de vedere 

scris

3 Unicredit Tiriac Bank SA
Boştină & Asociaţii 

SPRL
reprezentant

punct de vedere 

scris

4
BT Leasing Transilvania IFN 

SA

Titus Nicoară 

Doagă Camelia Dana

Director

general

Consilier

Juridic

punct de vedere 

scris

5
Banca Comercială Carpatica 

SA

Călin Părău 

Ioana Ignat 

Vlad Zarnescu

Director 

Direcţie 

Şef 

departament 

Ofiţer Bancar

punct de vedere 

scris


