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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. 
 Neprezentarea Dvs. sau necomunicrea poziţiei în scris faţă de obiectivele stabilite pe ordinea de zi a convocării 
adunării creditorilor va fi considerată acceptare tacită a punctelor de pe ordinea de zi. 
Ordinea de zi: 
1. Aprobarea casarii cisternei cu vidanja aflata în patrimoniul societatii din anul 2006. 

Lichidator judiciar: AVF Insolvency IPURL prin dr. Flavia Consuela Crăciun 
 
Județul Vaslui 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ULEROM SA, cod unic de înregistrare: 15242193 

Convocare adunare creditori 
debitoarei Ulerom SA 

Nr. 4925/21.06.2018 
 

1. Date privind dosarul: Dosar nr. 927/89/2016, Tribunalul Vaslui, Sectia Civilă, Judecãtor-sindic Adina Alexandru 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Strada Ștefan cel Mare 54, Vaslui 730171; Arhiva: email: mirela.pavel@just.ro, 
tr-vaslui@just.ro, Fax – 0235 311582; Programul arhivei/registraturii instanţei: luni - vineri: 8:30-12:30 
3.1. Debitor: ULEROM SA (în insolvenţă, în insolvency, en procédure collective); Cod de identificare fiscală: 
15242193, sediul social: Vaslui, str. Podu Inalt, nr. 2, jud. Vaslui, Număr de ordine în registrul comerþului: J37/88/2003 
3.2. Administrator special: dl Valeriu Cojocaru 
4.Creditor: conform tabel preliminar de creante 
5.Administrator judiciar: ROVIGO S.P.R.L. Cod de identificare fiscală: 20715409. sediul social: Intr. Maresal Josef 
Pilsudski nr. 2, sect. 1, Bucureşti. Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II - 0008. 
Tel/Fax: 210.16.67.E-mail: office@rovigo.ro. nume ºi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică 
Aura Deleanu 
6.Subscrisa/Subsemnatul(a): ROVIGO S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului ULEROM SA 
conform Sentintei Civile nr. 88/F/2018 din data de 20.03.2018 pronunţată de către Tribunalul Vaslui, Sectia Civilă, în 
dosarul nr. 927/89/2016, în temeiul art.47 şi urmatoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolventa convoacă adunarea creditorilor debitorului ULEROM S.A 
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, situat în Bucureşti, str. Mareșal Josef 
Pilsudski(Fosta Intrare Polonă), nr. 2 sector 1 la data de 27.06.2018, ora 11:30. 
Ordinea de zi a ședinței este următoarea : 
1. Desemnarea membrilor Comitetului Creditorilor și a președintelui acestuia. 
2. Confirmarea sau desemnarea administratorului judiciar . 
3.  Acceptarea ofertei financiare a administratorului judiciar compusa din onorariu fix în cuantum de 1.500 EURO/lună 
+TVA de la data numirii şi pana la data inchiderii procedurii de insolventa şi onorariu de succes în cuantum de 5,5 
%+TVA din sumele rezultate în urma recuperării creanțelor societății debitoare (prin orice mijloace de stingere a 
obligațiilor) şi din sumele rezultate din anularea unor plăți/acte în procedură 
Precizari 
La primul punct de pe ordinea de zi, respectiv Desemnarea membrilor Comitetului Creditorilor și a președintelui 
acestuia, administratorul judiciar informează creditorii cu privire la faptul că, potrivit dispozițiilor art. 50 alin. 4 din 
Legea nr. 85/2014, creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanţe vor putea alege un Comitet al creditorilor care să 
îndeplinească atribuţiile prevăzute de art. 51 din Legea nr. 85/2014. 
În consecință, se va propune și supune la vot: 
� desemnarea unui comitet format din 3 sau 5 creditori, având în vedere numărul de creditori înscriși în tabelul 
preliminar de creanțe. La desemnare se vor avea în vedere primii 20 de creditori cu drept de vot dintre creanțele 
garantate, bugetare și chirografare, cu creanţele cele mai mari în ordinea valorii şi creditorii care şi-au manifestat 
intenţia de a face parte din comitet.  
� Având în vedere faptul că desemnarea membrilor în cadrul comitetului creditorilor se va efectua pe bază de 
voluntariat, vă rugăm să vă exprimați disponibilitatea de a face parte din comitetul creditorilor. În cazul în care poziția 
va fi exprimată în scris, vă solicităm să ne comunicați poziția dvs. până cel târziu în data exprimării votului. 
Atât numărul creditorilor din comitet cât şi componenţa exactă a acestuia vor fi stabilite prin vot în cadrul şedinţei 
adunării creditorilor. 
În conformitate cu prevederile art. 48(3) din Legea 85/2014, creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi 
cu procură specială autentică sau în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de 
conducătorul unităţii.  
Potrivit art. 48(4) din Legea 85/2014, dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a 
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raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată 
prin orice mijloace până cel târziu în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului administratorului judiciar.  
Informatii suplimentare:  
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.  

Rovigo S.P.R.L. 
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