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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 7, data emiterii: 20.09.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6816/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Moval Plast SRL, cod de identificare fiscală RO 15629492, sediul social în sat Şimian, comuna Şimian,
nr. 6, str. 21, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/102/2013.
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 Moval Plast SRL, conform
Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 17.06.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6816/101/2013, reprezentată legal prin Motoi Gogu 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 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în
număr de 3 (trei) 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Moval Plast SRL
Număr dosar: 6816/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Moval Plast SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Ca urmare a cererii formulate de debitoarea SC Moval Plast SRL cu sediul în sat Şimian, comuna Şimian, nr. 6, str. 21,
jud. Mehedinţi, instanţa a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Moval Plast
SRL, conform art. 32 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
În temeiul art. 34 şi art. 11 lit. c din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat administrator
judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi.
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă la 02.09.2013. Alte termene stabilite
prin sentinţa de intrare în procedura generală de insolvenţă: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 09.09.2013. Termenul limită pentru depunerea
eventualelor contestaţii este de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.
Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.09.2013.
După deschiderea procedurii generale de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11738 din data de 08.07.2013, a notificării deschiderii procedurii. 
Deschiderea procedurii de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul
Naţional din data de 02.07.2013. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr. 0007345/01.07.2013 suma de
54,00 lei.
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă,
şedinţa urmând să aibă loc în data de 13.09.2013, 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 rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din şedinţa din Camera de
Consiliu de la 17.06.2013, 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
Moval Plast SRL“.
În data de 28.06.2013 cu adresa nr. 699 am comunicat, la nr. de fax şi la adresa de e-mail, Biroului Executorului
Judecătoresc Marchis Dan Felician solicitarea de a respecta dispoziţiile art. 36 din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei, respectiv: ,,de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extra
judiciare, pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale“.
În data de 02.07.2013, au fost trimise notificări atât către administratorul societar cât şi la sediul societăţii, prin care am
solicitat să ni se pună la dispoziţie documentele prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006. Pentru trimiterea acestor
notificări s-a plătit cu chitanţa nr. 2609273/02.07.2013, suma de 19,60 lei.



2

În urma notificării trimise administratorului societar privind punerea la dispoziţie a documentelor contabile, acesta a pus
la dispoziţia administratorului judiciar documentele solicitate, precum şi lista creditorilor.
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a fost comunicată creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL, prin
scrisori recomandate cu, confirmare de primire la data de 10.07.2013. Pentru expedierea acestor notificări s-a plătit cu
factura nr. 2609674/10.07.2013 suma de 88,20 lei.
Cu adresa nr. 711/02.07.2013, am solicitat Primăriei Băile Herculane să ne comunice dacă debitoarea SC Moval Plast
SRL a figurat sau figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul localităţii Băile Herculane, dar până la
această dată nu am primit nici un răspuns de la Primăria Băile Herculane.
De asemenea, cu adresa nr. 712/02.07.2013, am solicitat Primăriei Orşova să ne comunice dacă debitoarea a figurat sau
figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul localităţii Orşova. Cu adresa nr. 7564/10.09.2013, Primăria
Orşova a formulat răspuns prin care a comunicat că SC Moval Plast SRL, nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri
mobile sau imobile.
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea raportului prevăzut de art. 20 alin. 1 şi art. 54 alin. 1 din Legea
85/2006 privind procedura insolvenţei prin care a propus continuarea perioadei de observaţie din procedura generală.
Raportul întocmit de administratorul judiciar a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvenţă nr.
12119/15.07.2013.
De asemenea, raportul administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observaţie din
procedura generală, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 08.07.2013.
Au fost analizate documentele contabile puse la dispoziţie de către debitoare după care, administratorul judiciar a
procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru
debitoarea SC Moval Plast SRL prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006.
Raportul întocmit în condiţiile art. 59 din Legea 85/2006 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de
23.07.2013.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Moval Plast
SRL prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12908/29.07.2013.
În vederea deschiderii contului unic de insolvenţă conform art. 4 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei, administratorul judiciar a făcut demersurile necesare, hotărând ca acest cont să fie deschis la BRD Groupe
Societe Generale, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de debitoare urmând a fi făcute prin acest cont.
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la
masa credală. Cu această ocazie a fost ridicat exemplarul nr. 2 de la cererile de creanţă depuse şi s-au făcut copii de pe
cererile care erau depuse într-un singur exemplar.
Au fost verificate cererile de creanţă în conformitate cu art. 66 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, după
care, în conformitate cu dispoziţiile art. 72 alin. 1 din Legea 85/2006, s-a procedat la întocmirea Tabelului preliminar al
creanţelor împotriva debitoarei SC Moval Plast SRL, care cuprinde următorii creditori: BRD Groupe Societe Generale
cu o creanţă garantată în sumă de 211.760,43 lei şi o creanţă chirografară în sumă de 115.114,00 lei, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice cu creanţă bugetară în sumă de 111.457,00 lei şi CEC Bank SA – Sucursala CEC Bank
Drobeta-Turnu-Severin cu o creanţă chirografară în sumă de 105.674,00 lei.
Tabelul preliminar al creanţelor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 09.09.2013.
De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.
14877/13.09.2013.
La data de 13.09.2013, ora 1200 a vut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Moval Plast 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 Moval Plast SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din şedinţa din Camera de
Consiliu de la 17.06.2013, 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
Moval Plast SRL“.
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Moval Plast SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data de
13.09.2013, orele 1200 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:
1. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin d-nul Toşea Ştefan;
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin împuternicit d-nul Popescu Aurel.
Adunarea Creditorilor debitorului SC Moval Plast SRL, convocată şi prezidată de administratorul judiciar la data de
13.09.2013, ora 1200, hotărăşte:
1. Ia act de rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi 59 din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei, cu un procent de 80,57468% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un
procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris.
2. Hotărăşte ca atribuţiile Comitetului Creditorilor să fie îndeplinite de Adunarea Creditorilor, având în vedere faptul că
la masa credală a debitoarei SC Moval Plast SRL s-au înscris trei creditori, cu un procent de 80,57468% din totalul
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creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au
transmis un punct de vedere în scris.
3. Confirmă definitiv administratorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din
şedinţa din Camera de Consiliu de la 17.06.2013, cu un procent de 80,57468% din totalul creanţelor înscrise la masa
credală, respectiv cu un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în
scris.
4. Stabileşte remuneraţia administratorului judiciar al debitorului SC Moval Plast SRL, cu un procent de 80,57468% din
totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care
au transmis un punct de vedere în scris, astfel:
- pentru perioada de observaţie un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei exclusiv T.V.A.
- pentru perioada de reorganizare judiciară un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei exclusiv T.V.A. precum şi un onorariu
de succes în procent de 5% exclusiv TVA din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de modalitatea de
recuperare.
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 17.09.2013.
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de insolvenţă cu cererea din data de
18.09.2013.
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că nu au fost formulate contestaţii împotriva
Tabelului preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Moval Plast SRL.
În conformitate cu dispoziţiile art. 74 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei administratorul judiciar a
procedat la întocmirea Tabelului definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC Moval Plast SRL.
Tabelul definitiv al creanţelor va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 23.09.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 23.09.2013.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


