
Convocare Adunarea Generală a Creditorilor 

Nr.: 301 Data emiterii: 08.03.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2718/115/2015; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător sindic Juca Petru. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul arhivei/registraturii 
instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 
3. Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL, cod de identificare fiscală: 15392050; Sediul social: Caransebeș, str. Valea Mare, nr. 
23, ap. 1, jud. Caraş-Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003. 
4. Creditor: conform tabelului definitiv consolidat ajustat I de creanțe întocmit împotriva averii debitorului. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 
14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC A.C.M. Zarco SRL, 
conform Încheierii civile nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 2718/115/2015, în temeiul art. 47 și 48 din Legea nr. 85/2014, 
convoacă Adunarea Comitetului Creditorilor debitorului SC A.C.M. Zarco SRL. 
Adunarea Generală a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu 
Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, în data de 18.03.2019, la ora 12:00. 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 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 lichidatorul judiciar cu cel puţin 5 
zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la 
lichidatorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din 
dreptul de a vota. 
Ordine de zi: 
(1) Aprobarea majorării retribuției fixe a lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL la 1.500 lei/lună și a 
retribuției variale de 5% din sumele distribuite creditorilor, raportat la nivelul de complexitate al dosarului de insolvență 
și al volumului de muncă necesar de efectuat.  
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 


