
Depunere proces-verbal întocmit de administratorul judiciar în procedura de reorganizare judiciară 

Număr: 301 Din data de: 28.01.2020 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2391/115/2014; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal; judecător-sindic Deteșan Daniela. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Joi 08:30 – 12:30, Vineri 08:30 – 10:30.  
3.1. Debitor: SC Reşiţa Reductoare și Regenerabile SA, cod de identificare fiscală: RO1061839; Sediul social: Reşiţa, 
str. Făgăraşului, nr. 30, jud. Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/956/1991. 
3.2. Administratori speciali: Pop S. D. și Bară A.. 
4. Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, CIF 31215824, tel./fax: 0256/220827, E-mail: 
george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
5. Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA conform Încheierii civile nr. 126/JS/CC din data de 01.08.2014, pronunţată de Tribunalul Caraş-
Severin, Secţia a II - a Civilă, în dosarul nr. 2391/115/2014, în temeiul art. 48 alin. (6) din Legea privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, comunică Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 
Reșița Reductoare și Regenerabile SA din data de 28.01.2020, ora 12.00. 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Proces-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA  

din data de 28.01.2020, ora 12.00 

Dosar nr. 2391/115/2014; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal  
Judecător-sindic: Deteșan Daniela 
Temei juridic: art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 
Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation 
Descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor: 
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, Cod de Înregistrare Fiscală 31215824, prin 
reprezentant asociat coordonator ec. Popescu G., în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Reșița Reductoare 
și Regenerabile SA – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social în localitatea 
Reşița, str. Făgărașului, nr. 30, judeţul Caraș-Severin, cod unic de identificare fiscală RO 1061839, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J11/956/1991, numit prin Încheierea civilă nr. 126/JS/CC din data de 01.08.2014 
pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 
2391/115/2014, având în vedere următoarele: 
- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 28.01.2020 a fost publicat în BPI nr. 1205/20.01.2020 și 
afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul:  
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2014/08/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Resita-
Reductoare-si-Regenerabile-SA-in-data-de-28.01.2020.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 situaţia plăților efectuate 
conform programului de plăți aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa Civilă nr. 91/20.04.2017, 
privind trimestrul al XI – lea, a fost comunicat creditorilor și afișat pe site-ul administratorului judiciar la link-ul: 
http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/01/Raport-trimestrial-cu-privire-la-situatia-financiara-si-
platile-efectuate-in-trim.-XI-Resita-Reductoare-si-Regenerabile-SA.pdf; 
- Câte o copie a propunerii administratorului special de modificare a planului de reorganizare al debitorului SC Reșița 
Reductoare și Regenerabile SA, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, a fost depusă la 
grefa tribunalului în data de 21.01.2020 și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în 
data de 21.01.2020, 
în temeiul art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014, a convocat Adunarea Generală a Creditorilor SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA pentru data de 28.01.2020, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 
8, mansardă, jud. Timiș. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA:  
(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 XI – lea. 
(2). Aprobarea modificării planului de reorganizare al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform 
propunerii administratorului special, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 
(3). Aprobarea transmiterii către UCM Resița a ofertei de achiziție pentru terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. 
topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 mp, respectiv CF nr. 34333 Reșița, G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, 
terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile S.A. deține un drept de folosință conform contract de 
închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 274.900 EUR, având ca sursă de finanțare creditul acționarului 
ICESA SA. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: Şedinţa Adunării Generale a Creditorilor este prezidată de 
practicianul în insolvență ec. Popescu G. practician coordonator al Consultant Insolvență SPRL.  



De asemenea, administratorul judiciar asigură totodată și secretariatul şedinţei în conformitate cu dispoziţiile art. 47 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar, dacă prezenta lege sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. Secretariatul şedinţelor 
adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar/ lichidatorului judiciar.” 
Potrivit disp. art. 49 alin (1) din Legea nr. 85/2014: „Cu exceptia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, 
şedinţele adunării creditorilor au loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a 
creanţelor cu drept  de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil 
manifestat expres al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente cu drept de vot. Votul condiţionat este 
considerat vot negativ. Sunt consideraţi prezenţi şi creditorii care au votat valabil prin corespondenţă.” 
Potrivit disp. art. 49 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014: „Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) 
împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la: c) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la 
deschiderea procedurii de faliment, potrivit cuantumului cuprins în programul de plăţi, modificat în urma stingerii 
creanţelor achitate în plan.” 
Potrivit disp. art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014: „Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea 
acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a 
derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au 
vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor 
se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare. 
Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic.” 
Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA – în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, din data de 28.01.2020 au comunicat voturi următorii 
creditori: 
1. ICESA Energy SRL –  creditor chirografar, a transmis votul prin poşta electronică în data de 21.01.2020, fără drept 
de vot, conform Programului de plată a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat 
prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, creanța acestuia fiind achitată în totalitate prin planul de reorganizare. Astfel, 
votul acestui creditor nu va fi luat în calcul la luarea deciziilor cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 28.01.2020. 
2. Chrom Accord SRL (fosta UCM Hydro SRL) – creditor garantat și chirografar, a transmis votul prin poştă 
electronică în data de 21.01.2020, fără drept de vot, conform Programului de plată a creanțelor aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, creanța acestuia fiind achitată în 
totalitate prin planul de reorganizare. Astfel, votul acestui creditor nu va fi luat în calcul la luarea deciziilor cu privire la 
ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 28.01.2020. 
3. Burgerom SRL –  creditor chirografar, a transmis votul prin poştă electronică în data de 21.01.2020, fără drept de vot, 
conform Programului de plată a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin 
Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, creanța acestuia fiind achitată în totalitate prin planul de reorganizare.  Astfel, votul 
acestui creditor nu va fi luat în calcul la luarea deciziilor cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 28.01.2020. 
4. ICESA SA (fosta ICE Investing Consulting Engineering SA) – creditor ce deține un procent de 99,999% din totalul 
creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului confirmat 
prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), a 
transmis votul prin poșta electronică în data de 21.01.2020. 
5. Pop S. D. – creditor salarial, a transmis votul prin poştă electronică în data de 21.01.2020, fără drept de vot, conform 
Programului de plată a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa 
civilă nr. 91/20.04.2017, creanța acestuia fiind achitată în totalitate prin planul de reorganizare. Astfel, votul acestui 
creditor nu va fi luat în calcul la luarea deciziilor cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data 
de 28.01.2020. 
6. Bară A. – creditor salarial, a transmis votul prin poştă electronică în data de 24.01.2020, fără drept de vot, conform 
Programului de plată a creanțelor aferent Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa 
civilă nr. 91/20.04.2017, creanța acestuia fiind achitată în totalitate prin planul de reorganizare. Astfel, votul acestui 
creditor nu va fi luat în calcul la luarea deciziilor cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data 
de 28.01.2020. 
Cvorum: La Adunarea Generală a Creditorilor din data de 28.01.2020 sunt prezenţi sau au transmis voturi creditorii ale 
căror creanţe însumate reprezintă 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent 
Planului de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017 şi modificate în urma 
stingerii creanţelor achitate prin plan. 
Administratorul judiciar constată faptul că Adunarea Generală a Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite 
prevederile art. 48 din Legea nr. 85/2014, drept pentru care se trece la discutarea ordinii de zi.  
Conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 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. 49 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 85/2014, calculul valorii totale a creanţelor se determină prin raportare la 
cuantumul cuprins în programul de plăți aferent planului de reorganizare, până la deschiderea procedurii de faliment, 
modificat în urma stingerii creanțelor achitate în plan. 



Potrivit art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele 
rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare. 
Adunarea Generală a Creditorilor este legal constituită, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 85/2014, 
deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin valoare, a 
creanţelor prezente cu drept de vot.  
Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se constată că Adunarea Creditorilor SC Reșița 
Reductoare și Regenerabile SA din data de 28.01.2020 este legal constituită, drept pentru care se declară deschisă 
şedinţa adunării creditorilor, trecându-se la prezentarea și votarea ordinii de zi a şedinţei. 
Discutarea ordinii de zi: (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 XI – lea. 
1. ICESA Energy SRL – creditor chirografar, a transmis următorul vot: „Subscrisa, am luat act de Raportului intocmit 
in temeiul dispozitiilor art. 144 din Legea nr. 85/2014 de catre administratorul judiciar al debitorului SC Resita 
Reductoare si Regenerabile SA cu privire la situatia financiara a averii debitorului si situatia platilor efectuate conform 
programului de plati aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinta Civila nr. 91/20.04.2017, privind 
trimestrul al XI-lea.” 
2. Chrom Accord SRL (fosta UCM Hydro SRL) – creditor garantat și chirografar, a transmis următorul vot: „Subscrisa, 
am luat act de Raportului intocmit in temeiul dispozitiilor art. 144 din Legea nr. 85/2014 de catre administratorul 
judiciar al debitorului SC Resita Reductoare si Regenerabile SA cu privire la situatia financiara a averii debitorului si 
situatia platilor efectuate conform programului de plati aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinta 
Civila nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al XI-lea.” 
3. Burgerom SRL –  creditor chirografar, a transmis următorul vot: „Subscrisa, am luat act de Raportului intocmit in 
temeiul dispozitiilor art. 144 din Legea nr. 85/2014 de catre administratorul judiciar al debitorului SC Resita Reductoare 
si Regenerabile SA cu privire la situatia financiara a averii debitorului si situatia platilor efectuate conform programului 
de plati aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinta Civila nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al XI-
lea.” 
4. ICESA SA (fosta ICE Investing Consulting Engineering SA) – creditor ce deține un procent de 99,999% din totalul 
creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului confirmat 
prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), a 
transmis următorul vot: „Subscrisa, am luat act de Raportul intocmit in temeiul dispozitiilor art. 144 din Legea nr. 
85/2014 de catre administratorul judiciar al debitorului SC Resita Reductoare si Regenerabile SA cu privire la situatia 
financiara a averii debitorului si situatia platilor efectuate conform programului de plati aprobat prin planul de 
reorganizare confirmat prin Sentinta Civila nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al XI-lea” 
5. Pop S. D. – creditor salarial, a transmis următorul vot: „Subscrisa, am luat act de Raportului intocmit in temeiul 
dispozitiilor art. 144 din Legea nr. 85/2014 de catre administratorul judiciar al debitorului SC Resita Reductoare si 
Regenerabile SA cu privire la situatia financiara a averii debitorului si situatia platilor efectuate conform programului 
de plati aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinta Civila nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al XI-
lea.” 
6. Bară A. – creditor salarial, a transmis următorul vot: „Subscrisa, am luat act de Raportului intocmit in temeiul 
dispozitiilor art. 144 din Legea nr. 85/2014 de catre administratorul judiciar al debitorului SC Resita Reductoare si 
Regenerabile SA cu privire la situatia financiara a averii debitorului si situatia platilor efectuate conform programului 
de plati aprobat prin planul de reorganizare confirmat prin Sentinta Civila nr. 91/20.04.2017, privind trimestrul al XI-
lea.” 
Concluzii: Cu o majoritate de 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), Adunarea Generală a Creditorilor 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 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 XI – 
lea. 
Cu privire la voturile comunicate de ICESA Energy SRL, Chrom Accord SRL (fosta UCM Hydro SRL), Burgerom 
SRL, Pop S., Bară A., acești creditori sunt fără drept de vot, conform Programului de plată a creanțelor aferent Planului 
de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, creanțele acestora fiind 
achitate în totalitate prin planul de reorganizare. Astfel, voturile acestor creditori nu vor fi luate în calcul la luarea 
deciziilor cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 28.01.2020. 
Discutarea ordinii de zi: (2). Aprobarea modificării planului de reorganizare al debitorului SC Reșița Reductoare și 
Regenerabile SA conform propunerii administratorului special, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din 
Legea nr. 85/2014. 
1. ICESA Energy SRL – creditor chirografar, a votat „PENTRU” aprobarea modificării planului de reorganizare al 
debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform propunerii administratorului special, în conformitate cu 
dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 



2. Chrom Accord SRL (fosta UCM Hydro SRL) – creditor garantat și chirografar, a votat „PENTRU” aprobarea 
modificării planului de reorganizare al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform propunerii 
administratorului special, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 
3. Burgerom SRL –  creditor chirografar, a votat „PENTRU” aprobarea modificării planului de reorganizare al 
debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform propunerii administratorului special, în conformitate cu 
dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 
4. ICESA SA (fosta ICE Investing Consulting Engineering SA) – creditor ce deține un procent de 99,999% din totalul 
creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului confirmat 
prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), a votat 
„PENTRU” aprobarea modificării planului de reorganizare al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA 
conform propunerii administratorului special, în conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 
5. Pop S. D. – creditor salarial, a votat „PENTRU” aprobarea modificării planului de reorganizare al debitorului SC 
Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform propunerii administratorului special, în conformitate cu dispozițiile art. 
139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 
6. Bară A. – creditor salarial, a votat „PENTRU” aprobarea modificării planului de reorganizare al debitorului SC 
Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform propunerii administratorului special, în conformitate cu dispozițiile art. 
139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014. 
Concluzii: Cu o majoritate de 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat modificarea planului de 
reorganizare al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform propunerii administratorului special, în 
conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, depus la grefa Tribunalului Caraș-Severin în data 
21.01.2020 și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în data de 21.01.2020. 
Cu privire la voturile comunicate de ICESA Energy SRL, Chrom Accord SRL (fosta UCM Hydro SRL), Burgerom 
SRL, Pop S., Bară A., acești creditori sunt fără drept de vot, conform Programului de plată a creanțelor aferent Planului 
de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, creanțele acestora fiind 
achitate în totalitate prin planul de reorganizare. Astfel, voturile acestor creditori nu vor fi luate în calcul la luarea 
deciziilor cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 28.01.2020. 
Discutarea ordinii de zi: (3). Aprobarea transmiterii către UCM Resița a ofertei de achiziție pentru terenurile înscrise în 
CF nr. 34332, nr. topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 mp, respectiv CF nr. 34333 Reșița, G100/z/6/1, în 
suprafață de 1490 mp, terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile S.A. deține un drept de folosință 
conform contract de închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 274.900 EUR, având ca sursă de finanțare 
creditul acționarului ICESA SA. 
1. ICESA Energy SRL –  creditor chirografar, a votat „PENTRU” aprobarea transmiterii către UCM Resița a ofertei de 
achiziție pentru terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 mp, respectiv CF nr. 
34333 Reșița, G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile S.A. 
deține un drept de folosință conform contract de închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 274.900 EUR, având 
ca sursă de finanțare creditul acționarului ICESA SA. 
2. Chrom Accord SRL (fosta UCM Hydro SRL) – creditor garantat și chirografar, a votat „PENTRU” aprobarea 
transmiterii către UCM Resița a ofertei de achiziție pentru terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. topografic G 101/4/1 
în suprafață de 21417 mp, respectiv CF nr. 34333 Reșița, G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, terenuri asupra cărora 
S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile S.A. deține un drept de folosință conform contract de închiriere nr. 
54/24.12.2009, suma oferită fiind de 274.900 EUR, având ca sursă de finanțare creditul acționarului ICESA SA. 
3. Burgerom SRL –  creditor chirografar, a votat „PENTRU” aprobarea transmiterii către UCM Resița a ofertei de 
achiziție pentru terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 mp, respectiv CF nr. 
34333 Reșița, G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile S.A. 
deține un drept de folosință conform contract de închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 274.900 EUR, având 
ca sursă de finanțare creditul acționarului ICESA SA. 
4. ICESA SA (fosta ICE Investing Consulting Engineering SA) – creditor ce deține un procent de 99,999% din totalul 
creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de reorganizare al activității debitorului confirmat 
prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent 
de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), a votat 
„PENTRU” aprobarea transmiterii către UCM Resița a ofertei de achiziție pentru terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. 
topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 mp, respectiv CF nr. 34333 Reșița, G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, 
terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile S.A. deține un drept de folosință conform contract de 
închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 274.900 EUR, având ca sursă de finanțare creditul acționarului 
ICESA SA. 
5. Pop S. D. – creditor salarial, a votat „PENTRU” aprobarea transmiterii către UCM Resița a ofertei de achiziție pentru 
terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 mp, respectiv CF nr. 34333 Reșița, 
G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile S.A. deține un drept 
de folosință conform contract de închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 274.900 EUR, având ca sursă de 
finanțare creditul acționarului ICESA SA. 



6. Bară A. – creditor salarial, a votat „PENTRU” aprobarea transmiterii către UCM Resița a ofertei de achiziție pentru 
terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 mp, respectiv CF nr. 34333 Reșița, 
G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare și Regenerabile S.A. deține un drept 
de folosință conform contract de închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 274.900 EUR, având ca sursă de 
finanțare creditul acționarului ICESA SA. 
Concluzii: Cu o majoritate de 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat transmiterea către UCM 
Resița a ofertei de achiziție pentru terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 
mp, respectiv CF nr. 34333 Reșița, G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare 
și Regenerabile S.A. deține un drept de folosință conform contract de închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 
274.900 EUR, având ca sursă de finanțare creditul acționarului ICESA SA. 
Cu privire la voturile comunicate de ICESA Energy SRL, Chrom Accord SRL (fosta UCM Hydro SRL), Burgerom 
SRL, Pop S., Bară A., acești creditori sunt fără drept de vot, conform Programului de plată a creanțelor aferent Planului 
de reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, creanțele acestora fiind 
achitate în totalitate prin planul de reorganizare. Astfel, voturile acestor creditori nu vor fi luate în calcul la luarea 
deciziilor cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 28.01.2020. 
Hotărâri: Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA din data de 
28.01.2020 a hotărât următoarele: 
1. Cu o majoritate de 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), Adunarea Generală a Creditorilor 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 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 XI – 
lea. 
2. Cu o majoritate de 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat modificarea planului de 
reorganizare al debitorului SC Reșița Reductoare și Regenerabile SA conform propunerii administratorului special, în 
conformitate cu dispozițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, depus la grefa Tribunalului Caraș-Severin în data 
21.01.2020 și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în data de 21.01.2020. 
3. Cu o majoritate de 99,999% din totalul creanțelor acceptate conform programului de plăți aferent Planului de 
reorganizare al activității debitorului, confirmat prin Sentinţa civilă nr. 91/20.04.2017, şi modificate în urma stingerii 
creanţelor achitate prin plan, respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenți sau care au comunicat 
voturi (cu drept de vot la data de 28.01.2020), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat transmiterea către UCM 
Resița a ofertei de achiziție pentru terenurile înscrise în CF nr. 34332, nr. topografic G 101/4/1 în suprafață de 21417 
mp, respectiv CF nr. 34333 Reșița, G100/z/6/1, în suprafață de 1490 mp, terenuri asupra cărora S.C. Reșița Reductoare 
și Regenerabile S.A. deține un drept de folosință conform contract de închiriere nr. 54/24.12.2009, suma oferită fiind de 
274.900 EUR, având ca sursă de finanțare creditul acționarului ICESA SA. 
Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
 


