SC CORAL SA (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)
Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11
RO 1095009
J/08/255/1991

Acţionarii SC CORAL SA ( in insolventa, in insolvency, en procedure
collective), întruniţi în adunarea generală din data de 08.10.2013, cu data de
referinţă 12.09.2013, adunare convocată de către Casa de Insolvenţă
TRANSILVANIA-Filiala Braşov SPRL, societate civilă provfesională de practicieni
în insolvenţă, cu sediul în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 40, birou 7, judeţul Braşov,
în calitate de administrator judiciar al SC CORAL SA (in insolvenţă, in insolvency,
en procedure collective), desemnat de judecatorul sindic prin sentinţa civilă nr.
411/CC/SIND pronunţată la data de 29.09.2013, în dosarul 6127/62/2013, aflat
pe rolul Tribunalului Braşov, în urma dezbaterilor problemelor înscrise pe
ordinea de zi şi cu votul afirmativ a 100% din acţionari prezenţi si reprezentaţi la
Adunare, au adoptat :

HOTARÂREA nr. 3/2013
3.1 „Se aprobă numirea în calitate de administrator special al societăţii
CORAL SA a dnei GRIGORE DORINA cetatean român, născută în Comarnic,
jud. Prahova, la data de 19.03.1956, CNP 2560319080081, domiciliată în
Săcele, str. Nouă nr. 34, jud. Braşov, identificată cu CI seria BV nr.
827484/SPCLEP Săcele, ce va avea urmatoarele atribuţii:
a) va exprima intenţia debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. (1)
lit. h), coroborat cu art. 33 alin. (2) din legea 85%/2006;
b) va participa, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor
prevăzute la art. 79 şi 80 din legea 85%/2006;
c) va formula contestaţii în cadrul procedurii reglementate de legea 85%/2006;
d) va propune un plan de reorganizare;
e) va administra activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului
judiciar, după confirmarea planului;
f) după intrarea în faliment, va participa la inventar, va semna actul, va primi
raportul final şi bilanţul de închidere şi va participa la şedinţa convocată pentru
soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului;
g) va primi notificarea închiderii procedurii.
Consiliul de Adminisţratie îsi încetează mandatul ca efect al intrării Societăţii în
procedură de insolvenţă.”
3.2. „Se aprobă ca mandatul administratorului special să fie remunerat cu
suma de 500 lei brut/lună”.
3.3. „GRIGORE DORINA cetaţean român, născută în Comarnic, jud. Prahova,
la data de 19.03.1956, CNP 2560319080081, domiciliată în Săcele, str. Nouă

1

nr. 34, jud. Brasov, identificată cu CI seria BV nr. 827484/SPCLEP Săcele, va
efectua în numele şi pe seama Societăţii toate formalităţile necesare în
vederea îndeplinirii tuturor hotărârilor aprobate de către Adunare, semnătura
reprezentanţilor acesteia fiind opozabilă si obligatorie faţă de acţionari,
administrator judiciar şi Societate.”

Preşedintele Adunarii,
Mihaela Bocea,
reprezentant al Casei de Insolvenţă Transilvania-Filiala Braşov SPRL

Secretar,
Mihaela Bocea

Administrator judiciar,
Casa de insolvenţă Transilvania-Filiala Brasov SPRL
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