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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 6, data emiterii: 29.10.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 7151/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Pavelescu Anica.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Andstell Conf SRL, cod de identificare fiscală 27912661, sediul social în Strehaia, str. Mărăşeşti, nr. 4,
jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/15/2011.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II -
0213, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor
în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi
Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Andstell Conf SRL, conform
Sentinţei nr. 478/2013 din şedinţa publică de la 04.09.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 7151/101/2013, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 59
alin. 1 din O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică raportul privind
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a
altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 59 din O.U.G. nr. 91/2013 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file.
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile
art. 59 din O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, pentru debitorul

SC Andstell Conf SRL
Număr dosar: 7151/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Pavelescu Anica
Temei juridic: art. 59 alin. 1 din O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Andstell Conf SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
După deschiderea procedurii generale de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în
BPI nr. 14622/10.09.2013 a notificării deschiderii procedurii generale de insolvenţă. Deschiderea procedurii generale de
insolvenţă a fost publicată şi în ziarul Curierul Naţional din data de 11.09.2013. Pentru publicarea acestui anunţ s-a
plătit cu chitanţa nr. 0011773/11.09.2013, suma de 50,78 lei.
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă,
şedinţa urmând să aibă loc în data de 16.10.2013, ora 1200, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi:
,,- prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art. 59 din Legea 85/2006;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Andstell Conf SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa din şedinţa publică de la data de
04.09.2013, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, teza ultimă;
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC
Andstell Conf SRL.
În data de 09.09.2013, au fost trimise prin scrisori cu, confirmare de primire, notificări privind deschiderea procedurii
generale de insolvenţă, atât către administratorul societar, cât şi la sediul societăţii debitoare, prin care am solicitat să ni
se pună la dispoziţie documentele prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006. Pentru expedierea acestor notificări s-a
plătit cu chitanţa nr. 3448802/09.09.2013, suma de 14,70 lei.
Administratorul judiciar, cu adresa nr. 821/09.09.2013 a solicitat Primăriei Strehaia, să i se comunice dacă atât
debitoarea cât şi administratorul societar a figurat sau figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul
oraşului Strehaia. Cu adresa nr. 11064/11.09.2013, Primăria Strehaia a comunicat faptul că, nici societatea şi nici
administratorul societar nu figurează în evidenţele fiscale ca fiind deţinătoare de bunuri impozabile.
Precizăm că până la această dată nu au fost primite documentele contabile, iar pentru efectuarea analizei asupra
activităţii debitoarei, administratorul judiciar a folosit indicatorii financiari realizaţi de societate în anul 2011, publicaţi
pe site-ul Ministerului de Finanţe.
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării
de insolvenţă pentru debitoarea SC Andstell Conf SRL prevăzut de art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea 85/2006,
raport care a fost publicat în BPI nr. 16275/08.10.2013.
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la
masa credală şi a constatat că a fost depusă o singură cerere de creanţă de către creditorul Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Mehedinţi, în sumă de 7.267.644,00 lei.
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A fost verificată cererea de creanţă depusă de creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi în
conformitate cu art. 66 din Legea 85/2006, după care s-a procedat la întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor
împotriva debitoarei SC Andstell Conf SRL.
Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Andstell Conf SRL a fost depus la grefa Tribunalului
Mehedinţi la termenul din data de 09.10.2013 şi a fost publicat în BPI nr. 16780/15.10.2013.
În data de 16.10.2013, ora 1200 a avut loc şedinţa Adunării creditorilor, şedinţă la care s-a prezentat unicul creditor,
respectiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, care a hotărât cu un procent de 100% din totalul
creanţelor înscrise la masa credală, următoarele:
„1. Ia act asupra raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art. 59 din Legea 85/2006 şi este de acord
cu acesta;
2. Se stabileşte ca atribuţiile Comitetului Creditorilor să fie îndeplinite de Adunarea Creditorilor;
3. Confirmă administratorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa din şedinţa
publică de la data de 04.09.2013;
4. Stabileşte ca remuneraţia acestuia să fie în valoare de 1.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi 10% (exclusiv TVA) din
sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor.”
Hotărârea Adunării creditorilor nr. 5/16.10.2013 a fost publicată în BPI nr. 17100/18.10.2013. Procesul-verbal întocmit
cu ocazia convocării Adunării creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi cu adresa nr. 958/17.10.2013.
Întrucât, nu au fost puse la dispoziţie documentele contabile ale societăţii prevăzute de art. 67 alin. 1 din O.U.G. nr.
91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea
unei cereri de antrenare a răspunderii administratorului societar conform art. 169 alin. 1 din O.U.G. nr. 91/2013 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 30.10.2013.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


