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HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A 
ACTIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE 

Tecnogreen SRL din data de 08.02.2019, orele 12:00 
 

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății Tecnogreen 
SRL persoană juridică română, cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, 
str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud. Mehedinti, cod unic de înregistrare 
15195512, număr de ordine în Registrul Comerțului Mehedinti 
J25/302/2016, prin participarea actionarilor majoritari, respectiv: 
persoana fizică Ariozzi Adolfo, cetăţean italian, domiciliat in Italia, 
Vazzola (TV) VIA 4 Novembre nr. 84, posesor a CI seria AU nr. 
26533056/14.05.2013, eliberat de catre autoritatile italiene, cu un aport 
vărsat la capitalul social al debitoarei in cuantum de 120,00 lei; număr 
părți sociale: 12; cotă de participare la beneficii și pierderi: 60% / 60%, 
conform Adresei FN/31.01.2019, respectând prevederile legale referitoare 
la valabilitatea deliberărilor Adunării Generale precum și cele referitoare 
la adoptarea hotărârilor, în conformitate cu dispozițiile art. 52 din Legea 
85/20141, 

HOTĂRĂȘTE: 

Desemnarea: 
 
1. Doamnei Cîrstea Daniela Nicoleta cu domiciliul în Mun. 

Drobeta Turnu Severin, str. Bl.dul I. C. Bratianu, nr. 9, bl. 6, sc. 4, et. 2, ap. 
12 jud. Mehedinti, având CNP 2680112250550, identificata cu C.I. seria MH, 
nr. 375097, eliberat de eliberat de SPCLEP Drobeta Turnu Severin la data de 
30.01.2012, în calitate de ADMINISTRATOR SPECIAL al societății 
comerciale Tecnogreen SRL, cu un mandat pe perioada nedeterminata cu 
titlu gratuit si care va indeplini atributiunile prevazute de dispozitiile art. 54 
si art. 56 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si 
de insolventa. 
          Convocatorul nr. 12 din data de 10.01.2019, privind Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor debitoarei SC Tecnogreen SRL, a fost 
publicat in Ziarul Jurnalul National din data de 10.01.2019. 

 Precizăm faptul că administratorul special menționat anterior, va avea 
următoarele atribuții: 

Potrivit art. 54 din Legea 85/2014: 

                                                           
1
 Art. 52 din Legea 85/2014:  

,,Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor debitorului va 

desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special.” 
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- preluarea gestiunii debitoarei SC Arindustries SRL. 

Potrivit art. 56 din Legea 85/2014:  

• participă, în calitate de reprezentanți al debitorului, la 

judecarea acțiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor 

rezultând din nerespectarea art. 84; 

• formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de 

prezenta lege; 

• propun un plan de reorganizare; 

• administrează activitatea debitorului, sub supravegherea 
administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar 
în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de 

administrare; 

• dupa intrarea în faliment, participă la inventar, semnând 
actul, primesc raportul final și situația financiară de 

închidere și participă la ședința convocată pentru 

soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului; 

• primesc notificarea închiderii procedurii; 

• După ridicarea dreptului de administrare, mandatul 
administratorilor speciali va fi redus la a reprezenta 
interesele asociaților. 

 
Actionar, 
Arriozzi Adolfo, 
conform Adresei FN/31.01.2019. 
 
Administrator special, 
Cirstea Daniela Nicoleta, 
conform Adresei FN/31.01.2019. 
 
 
 
                                  Administrator judiciar, 

Consultant Insolvență S.P.R.L. 
Filiala Timis prin 

Asociat coordonator – 
practician în  insolvență ec.  Serban Valeriu 


