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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 20, data emiterii: 07.05.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9886/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC M.C.T. Impex SRL, cod de identificare fiscală 17486690, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. I.
C. Brătianu, nr. 11, camera 1, et. P, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/387/2012.
4. Administratori judiciari asociaţi: 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 şi Consultant Insolvenţă SPRL, cod de identificare fiscală 31215824, nr. înregistrare RFO II –
0649, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, parter, ap. 1, jud. Mehedinţi, ,
nume şi prenume reprezentant administrator judiciar Popescu Emil, cu sediul ales pentru comunicări în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de administratori judiciari asociaţi ai
debitorului SC M.C.T. Impex SRL, 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 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. 21 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitoarea SC M.C.T. Impex SRL
Număr dosar: 9886/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL
Debitor: SC M.C.T. Impex SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Adiministratorul judiciar a procedat la plubicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2974/18.02.2013 a
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 21, alin. 1, nr. 9, din data de 18.02.2013.
De asemenenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3191/21.02.2013 tabelul
preliminar al creanţelor, nr. 8, din data de 18.02.2013.
Tabelul preliminar al creanţelor întocmit a fost comunicat pe adresele de e-mail sau pe numerele de fax către toţi
creditorii înscrişi în tabel.
Întrucât au existat creditori a căror creanţă a fost înscrisă sub condiţie, administratorul judiciar, a comunicat acestor
creditori, potrivit art. 72 alin. 4, notificări privind sumele înscrise în tabelul preliminar sub condiţie şi motivele, prin
scrisori recomandate cu, confirmare de primire. Prin aceste notificări, administratorul judiciar a adus la cunoştinţă că,
potrivit art. 73 alin. 1 şi alin. 21, debitorul, creditorul şi orice altă persoană interesată pot formula contestaţii împotriva
tabelului preliminar al creanţelor. Pentru expedierea acestor notificări s-a plătit cu factura nr. 3900/18.02.2013 suma de
39,20 lei.
Tabelul preliminar al creanţelor a fost comunicat sub semnătură de primire şi administratorului special al debitoarei SC
M.C.T. Impex SRL, respectiv la data de 18.02.2013 şi a fost depus şi la sediul debitoarei cu adresa nr. 127/18.02.2013.
În urma discuţiilor telefonice purtate cu creditorul SC Bancpost SA, acesta a solicitat informaţii suplimentare cu privire
la precizarea înscrisă la rubrica ,,observaţii” a tabelului preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC M.C.T. Impex
SRL, respectiv ,,sub condiţie cu privire la rangul creanţei până la determinarea valorii garanţiei reale potrivit art. 41 alin.
2 din Legea 85/2006”, administratorul judiciar a formulat răspuns cu adresa nr. 124/21.02.2013, care a fost transmis pe
adresa de e-mail a creditorului SC Bancpost SA, împreună cu oferta financiară.
La data de 22.02.2013, ora 1100 a vut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC M.C.T. Impex SRL, având la
ordinea de zi:
,,- prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC M.C.T. Impex SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic conform sentinţei nr. 511/2012 din şedinţa
publică din data de 12.11.2012 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
M.C.T. Impex SRL”.
Cu privire la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Creditorilor prezenţi, precum şi cei care şi-au exprimat un punct de
vedere în scris, a hotărât următoarele:
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1. nu aprobă rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006 şi a hotărât
să se continue cercetările pentru identificarea de noi elemente ce pot conduce la atragerea răspunderii potrivit art. 138
din Legea 85/2006;
2 .aprobă un Comitet al creditorilor debitorului SC M.C.T. Impex SRL, format din trei membrii, în următoarea
componenţă:
- Bancpost SA – creanţă garantată - preşedinte;
- D.G.F.P. Mehedinţi– creanţă bugetară - membru;
- Piraeus Leasing România IFN SA– creanţă chirografară – membru.
3. confirmă administratorul judiciar Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, asociaţi prin contract,
desemnat de judecătorul sindic conform sentinţei nr. 511/2012 din şedinţa publică din data de 12.11.2012 în baza art. 19
alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, teza ultimă;
4. aprobă onorariul administratorului judiciar după cum urmează:
- un onorariu fix lunar în valoare de Ron 3.500,00 şi un onorariu de succes în valoare de 4% din valoarea bunurilor
valorificate în cazul în care cumpărătorul este identificat de administratorii judiciari sau 1% în cazul în care
cumpărătorul este identificat de către unul dintre creditori.
La data de 22.02.2013, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost transmis creditorilor pe adresele de e-mail sau pe
numerele de fax.
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor, însoţit de punctele de vedere primite de la creditori, care au fost
consemnate în procesul verbal a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi în data de 25.02.2013.
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI cu cererea nr. 2730 din data de 25.02.2013.
Cu adresa nr. 130/27.02.2013 administratorul judiciar a comunicat către Trezoreria Drobeta-Turnu-Severin că prin
încheierea din data de 12.11.2012 a Tribunalului Mehedinţi, s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă a debitoarei
SC M.C.T. Impex SRL şi faptul că semnătura autorizată pentru contul deschis la Trezoreria Drobeta-Turnu-Severin o
deţine Yna Consulting SPRL, reprezentată de domnul Motoi Gogu.
Potrivit hotărârii Adunării Creditorilor, onorariul administratorului judiciar de la data deschiderii procedurii de
insolvenţă până la data de 12.03.2013 este în sumă de 14.000,00 lei exclusiv TVA, acesta urmând a fi încasat pe măsura
existenţei disponibilităţilor băneşti necesare, fără a influenţa continuarea activităţii societăţii debitoare.
S-a întocmit Tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC M.C.T. Impex SRL care va fi depus la dosarul
cauzei la data de 04.03.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 04.03.2013.

Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Consultant Insolvenţă SPRL, prin Motoi Gogu


