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Membră UNPIR - RFO II 0243 

SCP MB Management IPURL 
300351 Timişoara, str. Macilor, nr. 26 
Tel.: 0256 465 756, Fax: 0256 490 153 
E-mail: mbmanagementtm@gmail.com; 

www.mb.ro ; Mobil: 0722 258 352 

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
 

Nr. 204 /24.04.2019 
 
 

Proces verbal al adunării creditorilor 
 
 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7959/30/2013; Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă; 
2. Arhiva/Registratura instanţei: Timișoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş;  
3. Debitoare: ROMCARN SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillitee, cu sediul 
social în Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 97, jud. Timiș, înmatriculată la 
O.R.C. Timiș sub nr. J35/1418/2001, CUI 14340932; 
4. Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timişoara, str. 
Macilor nr. 26, jud. Timiş, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al 
UNPIR: RFO II 0243, CUI RO 20804476, tel./fax 0356 465 531; 0256 490 153, e-mail: 
mbmanagementtm@gmail.com, www.mb.ro; 
5. Subscrisa SCP MB Management IPURL în calitate de lichidator judiciar a debitoarei 
Romcarn SRL, conform Incheierii nr. 129 din 23.01.2014 pronunţată de Tribunalul 
Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 7959/30/2013, în temeiul dispozițiilor instanței și 
ale art. 13 și următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, comunică 
următorul: 
 

Proces verbal al adunării creditorilor debitoarei Romcarn SRL 

încheiat astăzi 24.04.2019, la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Macilor, 
nr. 26, jud. Timiş, cu ocazia adunării creditorilor debitorului Romcarn SRL. 

 
Adunarea creditorilor debitorului Romcarn SRL este prezidată de practicianul în 
insolvență Bojincă Mihail conform dispozițiilor art. 13 alin.(1) din Legea 85/2006 privind 
procedura de insolvență. 
Secretariatul ședinței Adunării creditorilor debitorului Romcarn SRL este în sarcina 
lichidatorului judiciar. 
Convocarea nr. 188/ 15.04.2019 privind ședința adunării creditorilor debitorului Romcarn 
SRL din data de 24.04.2019 a fost publicată în BPI nr. 7889/17.04.2019.  
Raportul nr. 168 / 04.04.2019 pentru Adunarea Creditorilor debitorului Romcarn SRL din 
data de 24.04.2019 a fost publicat în BPI nr. 7156/08.04.2019. 
 
A trimis punct de vedere scris creditorul Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Timiș - Serviciul juridic (adresa nr. 590/2013/17.04.2019) creditor bugetar ce deţine un 
procent de 93,40 % din totalul creanţelor înscrise la masa credală conform tabelului 
definitiv de creanțe al Romcarn SRL. 
În acest sens se constată faptul că la adunarea creditorilor participă titularii de creanţă 
însumând 93,40 % din volumul total al creanţelor împotriva averii debitorului Romcarn 
SRL. 
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Se constată că sunt îndeplinite prevederile legale prevăzute 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 acelasi articol lit.b) calculul valorii totale a creanţelor se 
determină prin raportare la tabelul definitiv de creanțe al Romcarn SRL, după cum reiese 
din cuprinsul acestuia. 
Adunarea creditorilor debitorului Romcarn SRL este legal constituită, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 15 din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă, fiind prezenţi sau 
trimiţând punct de vedere scris deţinătorii a 93,40 % din totalul masei credale. 
 
Ordinea de Zi:  
 
1. – Prezentarea Raportului de distribuire fonduri și de închidere a procedurii falimentului 
2. - Aprobarea Raportului de distribuire fonduri și de închidere a procedurii falimentului 
3. - Aprobarea închiderii a procedurii falimentului conform art. 131 Alin. 1 din Legea 
85/2006 – privind procedura insolvenței 
 
Se intră în ordinea de zi: 

1.  Lichidatorul judiciar prezintă adunării creditorilor Raportului de distribuire fonduri și 
de închidere a procedurii falimentului nr. 168 / 04.04.2019 

Creditorul AJFP Timiș, creditor bugetar ce deţine un procent de 93,40 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un procent 
de 93,40 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, a luat act de 
Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din încasarea de creante si un plan de 
distribuire între creditori nr. 168 / 04.04.2019. 
2. Lichidatorul judiciar solicită adunării creditorilor aprobarea Raportului de distribuire 

fonduri și de închidere a procedurii falimentului  
 

Creditorul AJFP Timiș, creditor bugetar ce deţine un procent de 93,40 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un procent 
de 93,40 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, aprobă Raportul 
de distribuire fonduri și de închidere a procedurii falimentului nr. 168 / 04.04.2019. 
 

Adunarea creditorilor, cu un procent de 93,40 % din totalul creanţelor prezente, respectiv 
cu un procent de 93,40 % din valoarea creanţelor, aprobă Raportul de distribuire 
fonduri și de închidere a procedurii falimentului nr. 168 / 04.04.2019. 
 
3. Lichidatorul judiciar solicită adunării creditorilor aprobarea închiderii procedurii 

falimentului conform art. 131 Alin. 1 din Legea 85/2006 – privind procedura 
insolvenței 

 
Creditorul AJFP Timiș, creditor bugetar ce deţine un procent de 93,40 % din totalul 
creanţelor prezente sau dintre cei care au trimis punct de vedere scris respectiv un procent 
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de 93,40 % din valoarea creanţelor şi care a trimis punct de vedere scris, nu se închiderii 
procedurii falimentului conform art. 131 Alin. 1 din Legea 85/2006 – privind procedura 
insolvenței având în vedere concluziile Raportului nr. 168 / 04.04.2019. 
 
Adunarea creditorilor, cu un procent de 93,40 % din totalul creanţelor prezente, respectiv 
cu un procent de 93,40 % din valoarea creanţelor aprobă închiderea procedurii 
falimentului conform art. 131 Alin. 1 din Legea 85/2006 – privind procedura 
insolvenței, pentru debitoarea Romcarn SRL. 
 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. 

 
AJFP Timiș, (adresa nr. 590/2013/17.04.2019) 
 
 

 
Lichidator judiciar,  

SCP MB Management IPURL,  
Prin Mihail Bojincă 


