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Convocare Adunarea Creditorilor 
Nr. 39, data emiterii: 23.01.2015 

1. Date privind dosarul: nr dosar 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL, cod de identificare fiscală 8657031, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/161/2000. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, cu 
sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu, cu sediul ales pentru 
comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252/328293, e-mail: 
office@ynaconsulting.ro, site: www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică 
Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Trink-Eu-Cor SRL conform sentinţei 
nr. 332/2012, din şedinţa publică din data de 08.06.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia a II –a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8716/101/2011, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind 
procedura insolvenţei. 

Convoacă Adunarea Creditorilor debitorului SC Trink-Eu-Cor 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-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi. Data 09.02.2015. Ora 
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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 
lichidator judiciar, înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune 
originalele la lichidator înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 

Ordinea de zi: 
1. Aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a bunului imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 
185, jud. Mehedinţi, compus din: C4 – construcţie metalică P+E – suprafaţă construită la sol 247,51 mp, adăugiri la 
construcţia C4 cu folosinţa de ateliere şi magazii – suprafaţă 223,93 mp, teren curţi construcţii – suprafaţă 1.626,00 mp, 
teren curţi construcţii în indiviziune, din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, urmată de supraofertă, pas 
supraofertare 10%, către un cumpărător identificat, respectiv SC Grup Tara SRL, CUI 16623200, J25/367/2004, cu sediul în 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, pornind de la preţul de 250.000,00 lei 
inclusiv TVA. 
Necesitatea schimbării modalităţii de vânzare în condiţiile mai sus menţionate, rezidă din faptul că bunul imobil în cauză a 
fost expus pe piaţă o perioadă îndelungată şi nu s-a reuşit valorificarea lui, prezenta ofertă fiind singura în acest sens. 
Materialele supuse spre aprobare pot fi consultate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro. 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar reprezentat de Yna Consulting SPRL – 
asociat coordonator Motoi Gogu, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr, Tel./Fax 
0252/328293, 0744528869. 
Termen procedural: 30.01.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


