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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 29, data emiterii: 12.12.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3819/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Interfood Prod Imex SRL, cod de identificare fiscală 5711780, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin,
Calea Timişoarei, nr. 87, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/648/1994.
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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Interfood Prod Imex SRL,
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 295 din şedinţa publică din data de 18.05.2012, pronunţată de
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3819/101/2012, în
temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 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. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel
întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) 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.

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. 21 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Interfood Prod Imex SRL
Număr dosar: 3819/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea.
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Interfood Prod Imex SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în B.P.I. nr. 19252 din data de 18.11.2013, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006, nr. 26, din data de
11.11.2013.
Având în vedere faptul că până la această dată nu au fost achitate ratele aferente lunilor septembrie 2013 în valoare
totală de 34.800,00 lei (s-a achitat numai suma de 28.280,00 lei), octombrie 2013 în valoare totală de 34.800,00 lei şi
noiembrie 2013 în valoare totală de 17.400,00 lei, conform graficului de plăţi anexă la planul de reorganizare,
administratorul judiciar a procedat la formularea cererii de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în
procedura de faliment, din cauza faptului că debitoarea nu poate achita ratele la termen din lipsa disponibilităţilor
băneşti.
Ţinând cont de cele precizate mai sus, administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor având la ordinea de zi:
„analiza situaţiei financiare a debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL şi exprimarea unui punct de vedere cu privire la
cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment”, şedinţa urmând să aibă loc în
data de 20.12.2013, ora 1400. Convocarea Adunării creditorilor nr. 28/12.12.2013 va fi publicată în BPI cu cererea nr.
1175/13.12.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 13.12.2013.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


