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Proces verbal 

încheiat azi 29.09.2016 orele 12:00 în localitatea Timisoara, str. Macilor 
nr.26, judeţul Timis 

 
  

Adunarea Creditorilor debitorului SC Foresta Mănăștiur SA, dosar de 

insolventa nr. 32848/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, a fost 
convocată în conformitate cu art. 13 alin.(1), art.14 din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei, de către lichidatorul judiciar, pentru data de 

29.09.2016 orele 12:00 la biroul din localitatea Timisoara, str. Macilor 
nr.26, judeţul Timis. 
 Adunarea creditorilor debitorului SC Foresta Mănăștiur SA este 

prezidată de practicianul în insolvenţă Bojinca Mihail conform dispoziţiilor 
art. 13 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 

 Secretariatul sedinţei adunării creditorilor debitorului SC Foresta 
Mănăștiur SA este în sarcina lichidatorului judiciar. 

Notificarea nr.503/27.09.2016 privind sedinta adunării creditorilor 
debitorului SC Foresta Mănăștiur SA din data de 29.09.2016 a fost 
publicată pe pagina internet a lichidatorului www.mb.ro și transmisa 

creditorului bugetar DGRFP Bucuresti. 
A trimis punct de vedere scris DGRFP Bucuresti creditor bugetar ce 

detine un procent de 43,52% din totalul creantelor inscrise la masa credala 

prin adresa nr.82248/29.09.2016.  
În acest sens se constată faptul că sunt îndeplinite prevederile legale 

prevazute în art. 15, din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 
Conform art.15 alin.(1) adunarea creditorilor poate avea loc în 

prezenţa titularilor de creanţă însumând cel puţin 30% din valoarea totală a 

creanţelor împotriva averii debitorului, deciziile urmând a fi adoptate cu 
votul titularilor unei majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente. 

Potrivit art.15 alin.(2) la acelaşi articol lit.b calculul valorii totale a 

creanţelor se determină prin raportare la tabelul definitiv, după cum reiese 
din cuprinsul acestuia. 

Adunarea creditorilor debitorului SC Foresta Mănăștiur SA este legal 

constituită, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 privind 
procedura de insolvenţă, fiind prezenti sau trimitand punct de vedere scris 

43,52% din totalul creantelor inscrise la masa credala. 
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Ordinea de zi este: 

 
1. Aprobarea cererii de inchidere a procedurii de insolventa a debitoarei SC 
Foresta Manastiur SA potrivit dispozitiilor art.132 alin.2 din Lege 85/2006. 
 

1. Lichidatorul judiciar, solicita adunarii creditorilor aprobarea cererii de 

inchidere a procedurii de insolventa a debitoarei SC Foresta Manastiur SA 
potrivit dispozitiilor art.132 alin.2 din Lege 85/2006. 

 

Creditorul bugetar DGRFP Bucuresti cu un procent de 100% din totalul 
creantelor care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 

43,52% din totalul creantelor inscrise la masa credala, nu se opune acestei 
masuri in situatia in care au fost parcuse toate etapele si efectuate toate 
demersurile procedurale in cauza. 

 
Adunarea creditorilor cu un procent de 100% din totalul creantelor 

care au trimis punct de vedere scris, respectiv cu un procent de 
43,52% din totalul creantelor inscrise la masa credala aproba cererea 
de inchiderea a procedurii de insolventa potrivit dispozitiilor art.132 

alin.2 din Legea nr.85/2006. 
 
 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare. 
 

DGRFP Bucuresti( adresa nr. 82248/29.09.2016) 
 

Lichidator judiciar, 

MB Management IPURL prin asociat coordonator Bojinca Mihail 
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