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Nr. 520/19.04.2013 

Dosar  nr.: 2449/30/2013 

Termen: 25.04.2013 

 

Proces - verbal al Adunării Creditorilor  

debitorului BURZA CONSTRUCT SRL  

– în insolvență, in insolvency, en procedure collective - 

 
Încheiat astăzi, 19.04.2013, ora 12.00 la sediul administratorului 

judiciar, SCP MB Management IPURL, din Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. 
Timiş. 

Şedinţa este deschisă de către reprezentantul administratorului 
judiciar d-nul Mihail Bojincă – practician în insolvență. 

 
Din partea creditorilor se prezintă: 

1. Administraţia Finanţelor Publice Timişoara (37%) – prin c.j. Carabeţ 
Sever; 

2. Burza Rafael –Sergiu (63%) – în nume propriu. 
 

Se constată că este întrunit cvorumul necesar ţinerii şedinţei Adunării 
Creditorilor, cei prezenți reprezentând 100,00% din masa credală.  
 

Se dă citire Ordinii de zi: 
1. Prezentarea situaţiei debitorului Burza Construct SRL; 

2. Confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar;  

3. Stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar;  

4. Desemnarea comitetului de creditori;  

5. Diverse. 

 
La pct.1 al Ordinii de zi, sunt comunicate creditorilor principalele 

demersuri întreprinse de către administratorul judiciar de la numirea sa şi 
până la data prezentei Adunări a Creditorilor. 

  
La pct. 2  al Ordinii de zi, este confirmat în calitate de administrator 

judiciar al Burza Construct SRL, SCP MB Management IPURL, prin 
reprezentant legal, d-nul Bojincă Mihail. 
 

La pct. 3  al Ordinii de zi este aprobat onorariul administratorului 
judiciar în valoare de 500 lei/lună (exclusiv TVA). 
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La pct. 4 al Ordinii de zi, având în vedere numărul creditorilor 
participanți la procedură, se constată că nu este necesar a se desemna 
Comitetul Creditorilor, atribuțiile acestuia vor fi preluate de Adunarea 
Creditorilor. 

 
La pct. 5 al Ordinii de zi se arată că nu mai sunt alte aspecte de 

discutat. 
 
Având în vedere că Ordinea de zi a fost dezbătută, ședința se declară 

închisă. 
Prezentul Proces – Verbal a fost încheiat astăzi, 19.04.2013, în 4 

(patru) exemplare originale. 
 
 

 
 
 

 


