
Convocarea Comitetului Creditorilor 

Număr: 265 Din data de: 01.03.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2391/115/2014, Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, judecător-sindic 

Deteșan Daniela. 

2. Arhiva instanţei: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – 

Vineri 08:30 – 12:30.  

3.1. Debitor: SC Reşiţa Reductoare și Regenerabile SA, cod de identificare fiscală: 1061839; Sediul social: Reşiţa, str. 

Făgăraşului, nr. 30, jud. Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/956/1991. 

3.2. Administrator special: Pop S. D. și Bara A.. 

4. Administrator judiciar: Consultant Insolvență SPRL, înmatriculată în RFO II sub nr. 0649 cu sediul procesual ales în 

Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, CIF 31215824, tel./fax: 0256/220827, E-mail: 

george.popescu@consultant-insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar ec. Popescu G.. 

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. 51 din Legea privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei și de insolvență, convoacă Comitetul Creditorilor debitorului SC Reșița Reductoare și 

Regenerabile SA. 

Adunarea Comitetului Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 08.03.2019, la ora 12:00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării 

comitetului 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 

exprima votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, 

sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 

certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar cu cel puţin 5 

zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la 

administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de 

a vota. 

Ordinea de zi: 

(1) Aprobarea solicitării administratorului special de casare a bunurilor uzate fizic și moral, neutilizate de societate, 

amortizate integral, constatate în urma inventarierii din data de 21.12.2018, conform Procesului-verbal de inventariere 

nr. 1055/21.12.2018 – Anexa II și a Deciziei nr. 1053/21.12.2018.  

(2) Aprobare contractare servicii de upgrade soft CIEL: 

-Upgrade la Gestiune comerciala PRO Retea la prețul de € 390, necesar întocmirii rapoartelor de analiză comercială; 

-Upgrade la Conta PRO Retea la prețul de € 200, necesar întocmirii rapoartelor de analiză financiară; 

-Abonament VIP/12 luni Gestiune PRO Retea + Conta PRO Retea + Productie + Contracte la prețul de € 3.600; 

-Personalizări flux comercial: € 11.000 – cu implementare in aproximativ 2 luni de la semnarea contractului; 

-Personalizări modul productie: € 55.000 – cu implementare in 12 luni de la semnarea contractului 

Pachet complet upgrade + abonament VIP + personalizari flux comercial si productie: € 70.190 (*Prețurile sunt fără 

TVA). 

Administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 


