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2. Societatea EUROTRANZIT 2000 S.A., cod unic de înregistrare: 10391950 
Proces verbal al adunarii  

creditorilor Eurotranzit 2000 S.A 
din data de 17.05.2018 ora 14:00 

Nr. 1728/23.05.2018 
1.Date privind dosarul: nr. 1158/118/2018, Tribunal Constanţa, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Adrian Oprea. 
2.Registratura instanţei: Constanţa, str. Traian nr. 31, nr. telefon: 0241.606.591, Programul arhivei: luni-vineri: 8:30-
12:30 
3.Debitor: EUROTRANZIT 2000 SA, Sediul: Mun. Constanta, B-dul Mamaia nr. 288, Hotel Turist, cam. 14, Jud. 
Constanţa, CUI 10391950, J13/1090/1998. 
4Creditori Lista Anexa 
5.Administrator judiciar: MAESTRO S.P.R.L, RSP0270, CIF: RO20553269, Tel/Fax: 0241.488.238, E-mail: 
maestro@maestrolichidare.ro, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar Sirbu Anca Cristina.  
6.Subscrisa: MAESTRO S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului EUROTRANZIT 2000 SA conform 
Incheierii nr. 192/07.03.2018 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr. 1158/118/2018 , 
publica prezentul: 

Proces verbal 
In data de 17.05.2018 conform Incheierii nr. 192/07.03.2018 a Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic 
în dosarul nr. 1158/118/2018 (publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 5774/19.03.2018), în data de 
11.05.2018 a fost stabilita prima sedinta a Adunarii Creditorilor EUROTRANZIT 2000 SA.  
Prin adresa nr. 1414/09.05.2018, administratorul judiciar a comunicat creditorilor modificarea datei desfasurarii 
adunarii creditorilor debitoarei pentru data de 17.15.2018, motivat de faptul ca în data de 11.05.2018 reprezentantii 
administratorului judiciar nu sunt prezenti în Constanta. 
Adresa nr. 1414/09.05.2018 a fost retransmisa creditorilor prin e-mail, prin posta cu confirmare de primire şi a fost 
publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.9359/09.05.2018. 
Creditorii sunt prezentati alaturat potrivit tabelului preliminar al creantelor, inregistrat la Tribunalul Constanta în data 
de 08.05.2018 prin e-mail şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 9411/10.05.2018. 

Nr. Nume/ Denumire creditor 
 

Creanta admisa 
în urma 

verificarii - 
cuantum, temei şi 

ordine de 
prioritate 

Pondere Reprezentant/ 
Prezenta 

%  
  

1. ANAF – DGFP Galati -Administratia Pentru 
Contribuabili Mijlocii  

2.350.652  
 

12,98 Mandat scris 
nr.1981/17.05.2018 

2. Creante salariale 
Prin reprezentant Tatulescu Mihaela 

138.862,00  
 

0,77 Mandat scris 
nr.1588/16.05.2018 

3 S.P.I.T. - Serviciul Public de Impozite şi Taxe 
Constanta  

8.170  0,0 Mandat scris 
nr.1579/16.05.2018 

4 Municipiul Galati 67  0,00001 absent 

5 ARTELECTRO S.R.L 1.227,90  0,01 absent 

6 BCD INTERMED SRL  25.913,12  0,14 absent 

7 BERE BAUTURI BUCURESTI SA  19.454,42 0,11 absent 

8 BIT INDUSTRIES SRL  63.577,05  0,35 absent 

9 BLACK WATERS S.A  19.825,59  0,11 Mandat scris 
nr.1583/16.05.2018 

10 CENTRUL ROMAN PENTRU 
ADMINISTRAREA DREPTURILOR 
ARTISTILOR INTERPRETI –CREDIDAM 

339,54  
 

0,0001 Mandat scris nr. 
19758/17.05.2018 

11 COMPANIA NATIONALA PENTRU 
CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR 
DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR DUB 
PRESIUNE S.A 

6.009,50  
 

0,03 Mandat scris 
nr.8376/17.05.2018 

12 CONFORT URBAN SRL  1.785,00  0,01 absent 

13 DEME MACARALE SRL  4.142,72  0,02 absent 

14 DE SILVA EXCLUSIV SRL  1.406,66  0,01 absent 

15 DOCURI S.A 5.677,92  0,03 absent 

16 DOBROGEA AGREGATE SRL  14.815,07  0,08 absent 

17 DOMUS NUVO SRL  9.555  0,05 absent 
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Nr. Nume/ Denumire creditor 
 

Creanta admisa 
în urma 

verificarii - 
cuantum, temei şi 

ordine de 
prioritate 

Pondere Reprezentant/ 
Prezenta 

%  
  

18 DUMAPREST SRL  3.161,00  0,02 absent 

19 EASTERN SHIPPING SRL  194.488,56  1,07 Mandat scris 
nr.1582/16.05.2018 

20 ENGIE ROMANIA SA  7.873,56  0,04 absent 

21 EUROSTONE SRL  56.709,21  0,31 Mandat scris 
nr.1587/16.05.2018 

22 HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & 
PROJECT CARGO SRL  

25.079,00 lei,  
 

0,14 Mandat scris 
nr.1602/16.05.2018 

23 INTER ROAD – SERVICE SRL  1.127.893,90  6,22 Mandat scris 
nr.1586/16.05.2018 

24 LODI TRADING COMPANY B.V. 366,856,42  2,02 Av. Condulimazi Dan 
Razvan Imputernicire 

Avocatiala 
nr.20438/16.05.2018 

25 MEGA NET SRL  642,60  0,0001 Mandat scris 
nr.1594/16.05.2018 

26 MIDIX BETOANE SI AGREGATE SRL  50.834,88  0,28 absent 

27 MIDIA INTERNATIONAL SA  1.386.474,24  7,65 Mandat scris 
nr.1584/16.05.2018 

28 MPM TEHNIC SERV SRL  15.167,93  0,08 absent 

29 NADRAG CLAUDIU I.I. 10.331,06  0,06 absent 

30 OSCAR DOWNSTREAM SRL  1.776,40  0,01 absent 

31 OSCAR PROFESSIONAL SUPPLIES SRL 14.574,24  0,08 absent 

32 PETRE MIRCEA - MIHAI, PETRE MARIA,  
PETRE MIHAI – IULIAN; 

3.732.938,84  
 

20,59 Av Cristiana Filisa 
imputernicire 

avocatiala 
nr.018020/17.05.2018 

33 POLARIS M HOLDING SRL  23.849,77  0,13 Mandat scris 
nr.1504/11.05.2018 

34 QUADRANT AMROQ BEVERAGES SRL  8.809,85  0,05 absent 

35 ROBY FOODS S.R.L 17.856  0,10 absent 

36 SOLEXPERT COMPANY SRL  
 

24.213,50  0,13 absent 

37 TELEKOM ROMANIA MOBILE 
COMMUNICATIONS SA,  
 

14.699,10  
 

0,08 absent 

38 TIRIAC LASING INF S.A  
 

921,61  0,01 absent 

39 TOP HEAT CLIMA SRL  
 

6.137,06  0,03 absent 

40 TRADING COMPANY P. VAN ADRIGEM B.V.  5.045.898. 27,83 Av. Condulimazi Dan 
Razvan Imputernicire 

Avocatiala 
nr.20437/16.05.2018 

41 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN 
BRASOV 
 

4.500  0,02 absent 

42 VEREX -EST SRL  5.713,82  0,03 Absent 
 

43 WATER POWER ENERGY SA  44.557,97  0,25 Mandat scris 
nr.1585/16.05.2018 
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Nr. Nume/ Denumire creditor 
 

Creanta admisa 
în urma 

verificarii - 
cuantum, temei şi 

ordine de 
prioritate 

Pondere Reprezentant/ 
Prezenta 

%  
  

44 MAXIM CARMEN 750.150,00  4,14 Mandat scris 
nr.1589/16.05.2018 

 
45 MORARU ADRIANA MARIOARA 1.110.100,00  6,12 Mandat scris 

nr.1591/16.05.2018 
 

46 MORARU DANIEL CONSTANTIN 1.405.414,28  7,75 Mandat scris 
nr.1590/16.05.2018 

 TOTAL 18.129.103,29 100%  

Ordinea de zi stabilita: 
1.Desemnarea comitetul creditorilor; 
2.Confirmarea administratorului judiciar Maestro S.P.R.L. şi stabilirea onorariului acestuia.  
Adunarea creditorilor este legal constituita în prezenta a 98,16 % din totalul creantelor inscrise în tabelul preliminar al 
creantelor debitoarei EUROTRANZIT 2000 SA, prin considerarea votului creditorilor prezenti a tuturor punctelor de 
vedere transmise de urmatorii creditori, care au votat prin corespondenta, astfel:  
 Creante salariale, prin reprezentant Tatulescu Mihaela – prin adresa nr. 1588/16.05.2018, comunica urmatoarele: 
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi: 
 propune ca din comitetul creditorilor sa faca parte categoria salariatilor şi propune ca ceilalti membrii sa fie desemnati 
conform legii, în functie de ponderea detinuta la masa credala; 
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi: 
 Confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 Cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 S.P.I.T. - Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanta– prin adresa nr. 1579/16.05.2018, comunica faptul ca 
institutia este de acord cu ordinea de zi a sedintei. 
 BLACK WATERS S.A – prin adresa nr. 1583/16.05.2018, comunica urmatoarele: 
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi: 
 propune sa faca parte din comitetul creditorilor şi propune ca ceilalti membrii sa fie desemnati conform legii, în 
functie de ponderea detinuta la masa credala;\ 
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi: 
 Confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 Cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 EASTERN SHIPPING SRL – prin adresa nr. 1582/16.05.2018, comunica urmatoarele:  
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi: 
 propune sa faca parte din comitetul creditorilor şi propune ca ceilalti membrii sa fie desemnati conform legii, în 
functie de ponderea detinuta la masa credala; 
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi: 
 Confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 Cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 EUROSTONE SRL – prin adresa nr. 1587/16.05.2018, comunica urmatoarele: 
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi: 
 propune sa faca parte din comitetul creditorilor şi propune ca ceilalti membrii sa fie desemnati conform legii, în 
functie de ponderea detinuta la masa credala; 
cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi: 
 confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO SRL – prin adresa nr. 1602/16.05.2018, comunica 
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urmatoarele: 
1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, propune urmatorii creditori: 
- ANAF – DGFP – Galati 
- SPIT – Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanta; 
- HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO SRL  
2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, voteaza pentru confirmarea administratorului judiciar. 
In ceea ce priveste onorariul administratorului judiciar,voteaza impotriva stabilirii onorariului propus conform ofertei 
financiare. 
Propune şi voteaza pentru un onorariu de 1.500 lei/luna şi un onorariu de succes de 2% din valoarea creantelor efectiv 
distribuite catre creditori. 
 INTER ROAD – SERVICE SRL – prin adresa nr. 1586/16.05.2018, comunica urmatoarele: 
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi: 
 propune sa faca parte din comitetul creditorilor şi propune ca ceilalti membrii sa fie desemnati conform legii, în 
functie de ponderea detinuta la masa credala; 
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi: 
 confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 MEGA NET SRL – prin adresa nr. 1594/16.05.2018, comunica faptul ca este de acord cu hotararea luata de creditorii 
majoritari. 
 MIDIA INTERNATIONAL SA – prin adresa nr. 1584/16.05.2018, comunica urmatoarele: 
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi: 
 propune sa faca parte din comitetul creditorilor şi propune ca ceilalti membrii sa fie desemnati conform legii, în 
functie de ponderea detinuta la masa credala; 
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi: 
 confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 POLARIS M HOLDING SRL – prin adresa nr. 1504/11.05.2018, comunica urmatoarele: 
Referitor la primul punct aflat pe ordinea de zi, intelege, propune un comitet format din 5 membrii, respectiv: 
ANAF – DGFP Galati - cu o pondere de 12,98% din valoarea totala a creantei; 
MIDIA INTERNATIONAL SA –cu o pondere de 7,65% din totalul creantelor; 
PETRE MIRCEA - MIHAI, PETRE MARIA, PETRE MIHAI – IULIAN - cu o pondere de 20,59% din valoarea totala 
a creantei; 
TRADING COMPANY P. VAN ADRIGEM B.V. - cu o pondere de 27,83% din valoarea totala a creantei;  
 MORARU DANIEL CONSTANTIN- cu o pondere de 7,75% din valoarea totala a creantei; 
Referitor la cel de-al doilea punct aflat pe ordinea de zi, pozitia pe care se situeaza se prezinta astfel: 
 confirma societatea profesionala MAESTRO SPRL Constanta, în calitate de administrator judiciar; 
 aproba doar drepturile ce au fost stabilite de judecatorul sindic prin incheierea nr.192/07.03.2018, care se constituie 
din: 
o un onorariu fix de 3.000 lei, exclusive TVA; 
o o componenta variabila de 10% din valoarea fondurilor obtinute în favoarea creditorilor. 
 WATER POWER ENERGY SA – prin adresa nr. 1585/16.05.2018, comunica urmatoarele: 
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi:  
- propune sa faca parte din comitetul creditorilor şi propune ca ceilalti membrii sa fie desemnati conform legii, în 
functie de ponderea detinuta la masa credala; 
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi: 
 Confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 MAXIM CARMEN – prin adresa nr. 1589/16.05.2018, comunica urmatoarele: 
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi: 
 propune sa faca parte din comitetul creditorilor şi propune ca ceilalti membrii sa fie desemnati conform legii, în 
functie de ponderea detinuta la masa credala; 
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi: 
 confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
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creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 MORARU DANIEL CONSTANTIN – prin adresa nr. 1590/16.05.2018, comunica urmatoarele: 
 confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 MORARU ADRIANA MARIOARA – prin adresa nr. 1591/16.05.2018, comunica urmatoarele: 
Cu privire la primul punct aflat pe ordinea de zi: 
 propune sa faca parte din comitetul creditorilor şi propune ca ceilalti membrii sa fie desemnati conform legii, în 
functie de ponderea detinuta la masa credala; 
Cu privire la punctul doi aflat pe ordinea de zi: 
 Confirma MAESTRO S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar; 
 Cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila). 
 CENTRUL ROMAN PENTRU ADMINISTRAREA DREPTURILOR ARTISTILOR INTERPRETI –CREDIDAM- 
prin adresa nr.19758/17.05.2018 voteaza: 
 Comitetul creditorilor sa fie format din Trading Company P Van Adrigen –Presedinte, Midia International, Lodi 
Trading, Inter Road Service şi DGRFP Galati 
 confirma MAESTRO S.P.R.L. cu un onorariu de 2.500 lei/luna exclusiv TVA şi un onorariu variabil de 5 % din 
valoarea fondurilor obtinute/incasari creante/valorificari bunuri/distribuiri sume 

 D.G.R.F.P.Galati Administratia pentru Contribuabili Mijlocii Galati prin mandatul nr. 1981/17.05.2018 voteaza: 
 solicita alegerea Comitetului Creditorilor în ordinea creantelor cu respectarea dispozitiilor legale 
 nu se poate pronunta cu privire la punctul doi de pe ordinea de zi intrucat sunt incidente prevederile OP ANAF 
nr.2442/2016 privind procedurile de selectie a practicienilor în insolventa. 

 LODI TRADING COMPANY BV prin Av. Condulimazi Dan Razvan : 
 solicita a face parte din cadrul Comitetului Creditorilor 
 cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila 

 TRADING COMPANY VAN ADRIGHEN BV prin Av. Condulimazi Dan Razvan : 
 solicita a face parte din cadrul Comitetului Creditorilor 
 cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila 

 PETRE MIRCEA - MIHAI, PETRE MARIA, PETRE MIHAI – IULIAN prin Avocat Filisan Cristiana : 
 solicita ca structura Comitetului Creditorilor sa fie formata din 5 creditori  
 solicita a face parte din cadrul Comitetului Creditorilor  
 cu privire la onorariul administratorului judiciar, propune şi voteaza ca acesta sa fie echivalentul în lei a sumei de 
1.000 euro/luna exclusiv TVA(pentru cota fixa) şi 8% exclusiv TVA, din valoarea fondurilor obtinute /incasari 
creante/valorificari bunuri/distribuiri sume (pentru cota variabila 
Hotarari: 
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu un procent de 86% se desemneaza un comitet format din 5 creditori în 
urmatoarea componenta: 
a. ANAF - DGFP Galati -Administratia Pentru Contribuabili Mijlocii,  
b. Tatulescu Mihaela –reprezentant creante salariale  
c. TRADING COMPANY VAN ADRIGHEM BV  
d. PETRE MIRCEA - MIHAI, PETRE MARIA, PETRE MIHAI – IULIAN 
e. Midia International  
2. Se confima MAESTRO S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al EUROTRANZIT 2000 SRL cu un onorariu 
stabilit de catre creditori astfel: 
- 1.000 euro/luna, exclusiv TVA - cota fixa 
- 8% exclusiv TVA din valoarea fondurilor obtinute/incasari creante/valorificari bunuri/distribuiri sume reprezentand 
cota variabila 

Maestro SPRL – administrator judiciar al Eurotranzit 2000 SA  
 
 
 
 
 




