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PROCES VERBAL 

Sedinta Adunarii creditorilor din data de 10.12.2015, ora 1400 

          La sediul administratorului judiciar –Oradea, str.Iosif Vulcan, nr.7, ap.7, jud.Binor 
 
La la sedinta adunarii creditorilor  nu se prezinta  nici unul din creditorii inscrisi in 

tabelul definitiv de creante. 

Convocarea s-a realizat potrivit art 13 si 14, coroborat cu art 7  alin 1 din Legea 
85/2006 privind  procedura de insolventa, prin publicare in Buletinul Prcoedurilor de 
Insolventa nr. 303964/20.11.2015. 

Pana la ora sedintei au trimis inscrisuri creditorii: 

- MASCHIO GASPARDO ROMANIA SRL, care detine 37,07 % din 
totalul creantelor ramase in sold, care prin adresa  inregistratat sub nr. 
22/10.12.2015 isi exprima acordul privind valorificarea bunurilor la care se 
face referire in convocatorul adunarii creditorilor. 

- Omikron Kereskedelmi Gyarto Javito es Szolgaltato Kft, care detine 
26,39% din totalul creantelor ramase in sold, care prin adresa  inregistratat 
sub nr. 23/10.12.2015 isi exprima acordul privind valorificarea bunurilor la 
care se face referire in convocatorul adunarii creditorilor. 

Prin urmare, pentru sedinta adunarii creditorilor au trimis  votul scris creditorii 
reprezentand 63,46 % din totalul creantelor ramase in sold, ca urmare a achitarii creantelor 
conform graficului aferent planului de reroganizare, conform situatiei anexata prezentului 
proces verbal, care face parte integranta din acesta. 

Avand in vedere aceste aspecte, se constata ca este indeplinit cvorumul de min. 
30% prevazut de art 15 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, drept pentru care  
se trece la votul asupra punctului inscris pe ordinea de zi: 

Prezentare raport de evaluare, aprobarea preţului, modalităţii şi regulamentului de 
valorificare a bunului mobil identificat în patrimoniul debitorului, reprezentând în natură 
autoutilitară Ford Transit Connect si post de transformare si racordare la energie 
electrica. 



 

Tinand cont de prevederile art. 15 alin. 1 teza finala din Legea 85/2006 privind 
procedura insolventei, deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al 
titularilor majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente si avand in vedere dispozitiile art. 
14 alin. 4 din lege votul creditorilor se prezinta dupa cum urmeaza: 

 
Creditorii care au trimis votul in scris, care detin 63,46 % din totalul creantelor 

ramase in sold, respectiv 100% din total creante prezente, isi exprima acordul privind 
valorificarea bunurilor la care se face referire in convocatorul adunarii creditorilor. 

 Prezentul proces verbal incheiat astazi data de 10.12.2015, ora 1400, in doua 
exemplare, un exemplar va fi depus la dosarul cauzei, iar un exemplar va fi depus la 
dosarul administratorului judiciar. 
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