
 

 - 1 - 

Convocare Adunare Creditori 
Număr:1464, data emiterii: 19.09.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 7395/101 anul 2015; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal;  
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Dr. Tr. Severin, B-dul. Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: 0900 - 1300; 
3. Debitor: SC Mecanoenergetica SA, cod de identificare fiscală: 1605469; Sediul social: Mun. Dr. Tr. Severin, Gura Văii, Calea 
Timișoarei, nr. 22, judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului J25/348/1991; 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL; Sediul social: în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. 
C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi; 
Cod de identificare fiscală: 31215824, telefon 0742592183, fax 0252/354399; email: office@consultant-insolventa.ro, prin 
reprezentant ec. P.E., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mecanoenergetica SA, conform încheierii din data de 
09.11.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
7395/101/2015, în temeiul art. 47 alin. (1), 48 şi 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență. 

Convoacă Adunarea Creditorilor Debitorului: SC Mecanonergetica SRL Dr. Tr. Severin 
Adunarea creditorilor va avea loc la biroul administrator judiciar, din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi în data de 28.09.2018, ora 1200. 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, sau înscrisul în format 
electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicat 
prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului lichidatorului judiciar. 

Ordinea de zi: 
1.Aprobarea ofertei de cumpărare nr. 2352/07.09.2018 privind “activul functional al debitoarei SC Mecanenergetica SA”, depusă 
la dosarul cauzei de către SC Metabet C.F. SA, raportat la dispozițiile art. 7.3.2 din planul de reorganizare nr. 1/29.07.2016 
modificat, aprobat prin hotărârea Tribunalului Mehedinți nr. 43/30.05.2018 (rămasă defintivă). 
2.Aprobarea Regulamentului de valorificare propus de administratorul judiciar cu privire la vânzarea “activului functional al 
debitoarei SC Mecanoenergetica SA” prin metoda negocierii directe, conform dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea 85/2014, 
precum și a dispozițiilor art. 7.3.2 din planul de reorganizare nr. 1/29.07.2016 modificat, aprobat prin hotărârea Tribunalului 
Mehedinți nr. 43/30.05.2018 (rămasă defintivă). 
Mentiuni cu privire la ordinea de zi: 
-Oferta de cumpărare nr. 2352/07.09.2018 privind “activul functional al debitoarei SC Mecanenergetica SA” depusă la dosarul 
cauzei de către SC Metabet C.F. SA se află publicată pe site- ul administratorului judiciar www.consultant-insolventa.ro la rubrica 
dosare - Mecanoenergetica SA. 
-Regulamentul de valorificare propus de administratorul judiciar cu privire la vânzarea “activului funcțional al debitoarei SC 
Mecanenergetica SA” prin metoda negocierii directe se află publicat pe site- ul administratorului judiciar www.consultant-
insolventa.ro la rubrica dosare – Macanonergetica SA. 
-Raportul de evaluare nr. 50/05.04.2018 întocmit de expert evaluator C.M. se află publicat pe site- ul administratorului judiciar 
www.consultant-insolventa.ro, la rubrica Dosare – Mecanonergetica SA. 
-Activul funcțional al debitoarei SC Mecanonergetica SA se compune din: Teren fără construcții SL=20.509,89 mp, Constructii 
(C30 – hala mecanica grea P+1E, Scd=4125,43 mp – nr. cadastral 52844-C1, C39- hala mecanica usoara P+2E, Scd=2815,86 mp – 
nr. cadastral 52841-C1, C24 – hala sablare vopsire Sc=1680 mp, nr. cadastral 52840-C1, C20 – pavilion administrativ P+2E, 
Scd=672,85 mp, nr. cadastral 52842-C1, C9 – microcantina, Sc=178 mp, nr. cadastral 52839-C1, C8 – corp TS laboratoare P+2E, 
Scd=1366,38 mp, nr. cadastral 52845-C1, C7-Hala constructii metalice, Sc=2582 mp, nr. cadastral 1377/7, C25-statie trafo 6kv, 
Sc=457 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C25, C23-castel apa, Sc=18 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C23, C22-atelier instalatori, 
Sc=162 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C23, C21-stocator oxigen, Sc=10 mp (demolat) nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C21, C12/2-
magazie centrala, Sc=492 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C12/2, C27-statie compresoare, Sc=116 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C27, C28-depozit de table si agregate, Sc=41 mp (demolat) nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare, statie epurare SBR 
16000 L)  Instalatii tehnice ( Cap frezat FLN, Cazan basic, presa pit abcant, instalatii sudare, aere conditionate, instalarii incalzire, 
masini debitat, strunguri, masini de gaurit, compresoare,prese hidraulice, masini de frezat, poduri rulante, celule electrice, 
transformatoare, calculatoare, etc.), Utilaje, Mijloace de transport (Autoturisme Daewoo Cielo, Nubira, Autotrator Roman, etc.), 
Mobilier, Aparatura, Birotica, Sisteme protectie, Instalatie electrica subterana de forta 6Kv – 2 cabluri cu o lungime de 1340 ml. 
-Votul creditorilor, prin valoare se va calcula raportat la cuantumul creanțelor cuprinse în programul de plăți modificat în urma 
stingerii creanțelor achitate prin planul de reoganizare modificat aprobat prin hotărârea Tribunalului Mehedinți nr. 43/30.05.2018 
(rămasă defintivă) raportat la dispozțiile art. 49 alin. (2) lit. c) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență. 



 

 - 2 - 

-Programul de plăți modificat în urma stingerii creanțelor achitate prin planul de reoganizare modificat aprobat prin hotărârea 
Tribunalului Mehedinți nr. 43/30.05.2018 (rămasă defintivă) se află publicat pe site- ul administratorului judiciar www.consultant-
insolventa.ro, la rubrica dosare – Mecanonergetica SA. 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual 
ales pentru comunicări în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, tel.0742592183; fax 
0252/354399; email:office@consultant-insolventa.ro, site:www.consultant-insolventa.ro  

Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, prin E.P. 


