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PROCES – VERBAL AL ADUNĂRII COMITETULUI CREDITORILOR 
Nr. 1445/30.10.2018 

 
    

Debitor: S.C. Reșița Reductoare și 
Regenerabile S.A. 
Sediul: Reșița, str. Făgărașului, nr. 30,  
judeţul Caraș-Severin 
CUI:   
1 0 6 1 8 3 9       

 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 2391/115/2014 
Tribunalul: Caraș-Severin 
Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal 
Judecător sindic: Deteșan Daniela 

  
Încheiat astăzi,                           Orele 
3 0 1 0 2 0 1 8 

 1 3 0 0 
 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. 
Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de 
Organizare sub numărul: RFO II-0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, 
reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de 
administrator judiciar al debitorului  SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA – în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în  
localitatea Reșița, str. Făgărașului, nr. 30, jud. Caraș-Severin, având CUI 1061839 şi 
J11/956/1991, 
 
Având în vedere următoarele: 

− Convocatorul Adunării Comitetului Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 
20098/24.10.2018 și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/08/Convocarea-
Adunarii-Comitetului-Creditorilor-SC-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA-
30.10.2018.pdf; 

− Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de către 
administratorul judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA cu 
privire la situația financiară a averii debitorului și situația plăților efectuate 
conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin 
Sentința civilă nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al VI-lea a fost afișat pe site-ul 
administratorului judiciar la link-ul:  http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2014/08/Raportul-privind-situatia-financiara-si-platile-aferente-
trim-VI-SC-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA.pdf. 

în temeiul art. 51 și urm. din Legea nr. 85/2014, a convocat: 

 
ADUNAREA COMITETULUI CREDITORILOR 

SC REȘIȚA REDUCTOARE ȘI REGENERABILE SA 
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 Pentru data de 30.10.2018, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar din 
Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 

 
ORDINEA DE ZI 

 
Ordinea de zi a Adunării Comitetului Creditorilor SC Reșița Reductoare și Regenerabile 
SA – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement:  

(1) Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 
85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia 
plăților efectuate conform programului de plăți aprobat prin planul de 
reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, privind 
trimestrul al VI – lea. 

 
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI ADUNĂRII COMITETULUI CREDITORILOR: 

 
Şedinţa Adunării Comitetului Creditorilor este prezidată de către practicianul în 
insolvență ec. Popescu George asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De 
asemenea, se asigură totodată și secretariatul şedinţei, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 58 din Legea 85/2014. 
Conform prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea 85/2014, „Adunarea creditorilor va fi 
convocată și prezidată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, dacă prezenta 
lege sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. Secretariatul ședințelor adunărilor 
creditorilor este în sarcina administratorului judiciar/lichidatorului judiciar[...]”. 
Potrivit dispoziţiilor art. 58 alin (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014: „(1) Principalele 
atribuții ale administratorului judiciar, în cadrul prezentului titlu, sunt: […] g) 
convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau 
ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoana juridică; […]”. 
Administratorul judiciar a respectat art. 48 alin. (1) din legea menționată anterior, 
respectiv „Convocarea creditorilor se realizează prin publicare în BPI cu cel putin 5 zile 
anterior ținerii ședinței și trebuie să cuprindă ordinea de zi a acesteia.” Același articol, 
prevede la alin. (3) următoarele: „Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin 
imputerniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al 
celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității”, iar alin. (4) 
prevede faptul că „Dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota 
și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau 
înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura 
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, 
până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau 
lichidatorului judiciar.” 

Conform disp. art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014, „Deciziile comitetului creditorilor se 
iau cu majoritatea simpla din totalul numarului de membri ai acestuia.” 

 

Participare: 
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 La şedinţa Adunării Comitetului Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, 
au comunicat puncte de vedere în scris următorii creditori, membri ai 
comitetului creditorilor: 
 
1. ICESA Energy SRL,  a transmis punct de vedere prin poșta electronică, în data de 
26.10.2018.  

2. UCM Hydro SRL, a transmis punct de vedere prin poșta electronică, în data de 
26.10.2018.  

3. ICE Investing Consulting Engineering SA, a transmis punct de vedere prin poșta 
electronică, în data de 29.10.2018.  

4. D.G.R.F.P. Timișoara prin A.J.F.P Caraș-Severin, a transmis punct de vedere prin 
fax, în data de 30.10.2018.  

 
Cvorum: 

 
La Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului au transmis puncte de vedere 4 
(patru) creditori membri ai Comitetului Creditorilor din totalul de 5 (cinci) creditori 
membri. 
Administratorul judiciar constată că Adunarea Generală a Creditorilor este legal 
întrunită, fiind îndeplinite condițiile imperative instituite de disp. art. 51 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014, deciziile Comitetului Creditorilor luându-se cu majoritatea simplă 
din totalul membrilor acestora.  
Nefiind obiecţiuni cu privire la legalitatea convocării şi ordinea de zi, se constată că 
Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile 
SA din data de 30.10.2018 este legal constituită, drept pentru care se declară 
deschisă şedinţa adunării creditorilor, trecându-se la prezentarea şi votarea ordinii de 
zi a şedinţei 

   

 DISCUTAREA ORDINII DE ZI 

 

Punctul 1 al ordinii de zi:  Prezentarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 
144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC 
Reșița Reductoare și Regenerabile SA cu privire la situația financiară a averii 
debitorului și situaţia plăților efectuate conform programului de plăți aprobat 
prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, 
privind trimestrul al VI – lea. 
 
Creditorii au votat astfel: 

1. ICESA Energy SRL,  membru al Comitetului Creditorilor, a votat „PENTRU” 
aprobarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de 
către administratorul judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 
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 cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate 
conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin 
Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al VI-lea.  

2. UCM Hydro SRL, membru al Comitetului Creditorilor, a votat „PENTRU”  
aprobarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 de 
către administratorul judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 
cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților efectuate 
conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin 
Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al VI-lea.  

3. ICE Investing Consulting Engineering SA, membru al Comitetului Creditorilor, a 
votat „PENTRU”  aprobarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 
85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților 
efectuate conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat 
prin Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al VI-lea. 

4. D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P Caraş-Severin, membru al Comitetului 
Creditorilor, a formulat următorul punct de vedere: „D.G.R.F.P. Timişoara prin A.J.F.P. 
Caraş-Severin, în calitate de creditor, a luat act de Raportul întocmit în temeiul disp. art. 
144 din Legea nr. 85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Reșița 
Reductoare și Regenerabile SA privind  situația financiară a averii debitorului și situaţia 
plăților efectuate conform programului de reorganizare pentru trimestrul al VI – lea 
(perioada 20.07.2018-20.10.2018).” 

 
CONCLUZII 

 
Administratorul judiciar constată faptul că s-au transmis puncte de vedere de către 4 
(patru) creditori membri ai Comitetului Creditorilor din totalul de 5 (cinci) creditori 
membri, fiind respectate prevederile art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014. 

Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 
a votat pentru aprobarea Raportului întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 
85/2014 de către administratorul judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia plăților 
efectuate conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat 
prin Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al VI-lea.  

 
HOTĂRÂRI 

 
Având în vedere faptul că sunt îndeplinite disp. art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014, 
Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile 
SA a aprobat  Raportul întocmit în temeiul disp. art. 144 din Legea nr. 85/2014 
de către administratorul judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA cu privire la situația financiară a averii debitorului și situaţia 
plăților efectuate conform programului de plăți aprobat prin planul de 
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reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, privind 
trimestrul al VI-lea.  

 
NUMĂR DE EXEMPLARE 

 
Prezentul proces – verbal a fost încheiat în  trei (3)  exemplare, din care 1 exemplar 
pentru creditori, 1 exemplar pentru administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi 
depus la dosarul cauzei. 

 
SEMNĂTURI 

 
 

Președinte de ședință  
Administrator judiciar CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL   
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George                                                                       
_________________________________________________________________________________ 
(numele şi prenumele reprezentantului 
Administratorului judiciar)                                                                                      
(semnătură şi ştampilă) 
 
Secretar de ședință  
Popescu George Nicuşor 
(numele şi prenumele secretarului de ședință)                                  (semnătură) 

                                                                                                  


