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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 19, data emiterii: 31.07.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9709/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina
Crăciun.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş.
3. Debitor: SC Manon Lescaut SRL, cod de identificare fiscală 8591280, sediul social în Timişoara, str. Pomiculturii, nr.
23, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/418/1996.
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 Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 20880260, înregistrată în Registrul
Societăţilor Profesionale sub nr. 1B1828, 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 Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, în calitate de administratori
judiciari asociaţi ai debitorului SC Manon Lescaut SRL, conform încheierii nr. 2230 din şedinţa publică din data de
29.10.2012, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9709/30/2012, în temeiul art. 21 alin. 1 din
Legea privind procedura insolvenţei, comunică raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 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 lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, pentru debitoarea SC Manon Lescaut

SRL
Număr dosar: 9709/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil
Debitor: SC Manon Lescaut SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:

Raport luna iulie 2013
Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, în calitate de administratori judiciari asociaţi ai
debitorului SC Manon Lescaut SRL, cod de identificare fiscală 8591280, număr de ordine în registrul comerţului
J35/418/1996, aflată în procedura generală de insolvenţă conform încheierii nr. 2230 din şedinţa publică din data de
29.10.2012, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9709/30/2012, conform dispoziţiilor art. 21
alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următorul raport:
Administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12940/30.07.2013, raportul lunar privind
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr.
18, din data de 28.06.2013.
Cu adresa nr. 740/10.07.2013, administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei SC Manon
Lescaut SRL, următoarele:
„Referitor la adresa d-voastră nr. 1135/26.06.2013 prin care ne solicitaţi să emitem o adresă în vederea exprimării
acordului cu privire la vânzarea unor autoturisme anterior deschiderii procedurii insolvenţei, vă facem cunoscute
urmatoarele:
Atribuţiile administratorului judiciar conform art. 20 din Legea 85/2006 sunt urmatoarele:
a) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. 28 si 35 şi
întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie
în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu
va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la
apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premiselor
angajării răspunderii acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a
activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un
termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
c) întocmirea actelor prevazute la art. 28 alin. (1), în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă
înauntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective,
când acestea au fost prezentate de debitor;
d) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul raportului prevăzut la lit. a) şi în
condiţiile şi termenele prevăzute la art. 94;
e) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
f) conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese
ale judecatorului-sindic cu privire la atribuţiile sale şi la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului;
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g) convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor sau ale acţionarilor, asociaţilor ori
membrilor debitorului persoană juridică;
h) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor,
precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii
unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
i) sesizarea de urgenţă a judecatorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că
acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
j) menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor;
k) verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, precum şi întocmirea tabelelor
creanţelor;
l) încasarea creanţelor; urmărirea încasarii creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani
transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea si susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru
încasarea creanţelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocaţi;
m) cu condiţia confirmării de către judecatorul-sindic, încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea
fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale;
n) sesizarea judecătorului-sindic în legatură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta.
Conform art. 49 alin. (1), pe perioada de observaţie, debitorul va putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi
poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadreaza în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente,
după cum urmează:
a) sub supravegherea administratorului judiciar, dacă debitorul a făcut o cerere de reorganizare, în sensul art. 28 alin. (1)
lit. h), şi nu i-a fost ridicat dreptul de administrare;
b) sub conducerea administratorului judiciar, dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.
Din interpretarea celor două texte de lege mai sus menţionat apreciem că solicitarea d-voastră referitoare la emiterea
unei adrese în vederea exprimării acordului cu privire la vânzarea unor autoturisme anterior deschiderii procedurii
insolvenţei, excede atribuţiilor administratorului judiciar prevăzute de art.20 din Legea 85/2006.
Mai mult decât atât, temeiul de drept (art. 49 alin.2 din Legea 85/2006) pe care d-voastră îl invocaţi, îl apreciem că se
încadrează în afara activităţilor curente ale societăţii, având în vedere faptul că vânzarea autoturismelor s-a efecutat
anterior deschiderii procedurii insolvenţei“.
Menţionăm faptul că, până la această dată, nu am primit informaţiile solicitate administratorului special cu adresa nr.
631/13.06.2013.
În perioada 01.04.2013-31.07.2013, s-au efectuat încasări şi plăţi prin casierie, după cum urmează:

Luna
Document

Sold iniţial la 01
ianuarie

Explicaţie Cont
Debit Credit

69.258,10 0,00
Sold

Report perioada
anteriora 689.975,20 732.391,62 26.841,68

aprilie-iu
lie casa încasări clienţi 4111 130.840,90 157.682,5

8
aprilie-iu

lie casa încasări numerar bon
fiscal 707 300.118,85 457.801,4

3
aprilie-iu

lie casa încasări numerar bon
fiscal 4427 72.028,56 529.829,9

9
aprilie-iu

lie casa ridicare numerar din
bancă 5121 44.600,00 574.429,9

9
aprilie-iu

lie casa decontari cu asociatii 4551 16.523,00 590.952,9
9

aprilie-iu
lie casa decontări cu asociaţii 4551 30.057,00 560.895,9

9
aprilie-iu

lie casa achitat BAS+BFS 707 16.073,00 544.822,9
9

aprilie-iu
lie casa achitări furnizori 401 257.424,75 287.398,2

4
aprilie-iu

lie casa achitări salarii 421 100.113,00 187.285,2
4

aprilie-iu
lie casa achitat deconturi 542 121.374,62 65.910,62

aprilie-iu
lie casa depunere numerar 5121 47.600,00 18.310,62

Rulaj lună 564.111,31 572.642,37 18.310,62
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Rulaj cumulat
total 1.254.086,51 1.305.033,99 18.310,62

Total sume
curente 1.323.344,61 1.305.033,99 18.310,62

De asemenea, în perioada 01.04.2013-31.07.2013, s-au efectuat încasări şi plăţi prin contul unic de insolvenţă, după
cum urmează:

Luna
Document

Sold iniţial la
01 ianuarie

Explicaţie Cont
Debit Credit

38.593,53 0,00
Sold

Report
perioada
anterioră

233.401,44 256.212,80 15.782,17

aprilie-i
ulie banca încasări clienţi 4111 178.515,53 194.297,70

aprilie-i
ulie banca încasări card 707 18.271,28 212.568,98

aprilie-i
ulie banca încasări card 4427 4.385,13 216.954,11

aprilie-i
ulie banca depunere numerar 5311 18.500,00 235.454,11

aprilie-i
ulie banca ridicare numerar 5311 15.000,00 220.454,11

aprilie-i
ulie banca încasat dobândă 766 2,03 220.456,14

aprilie-i
ulie banca achitat furnizori 401 86.034,00 134.422,14

aprilie-i
ulie banca achitat BS+ BAS+BFS 473 93.802,00 40.620,14

aprilie-i
ulie banca comision bancă 627 1.623,55 38.996,59

aprilie-i
ulie banca achitat reţineri angajaţi 427 4.570,00 34.426,59

aprilie-i
ulie banca achitat TVA 4423 8.638,00 25.788,59

Rulaj lună 219.673,97 209.667,55 25.788,59
Rulaj cumulat

total 453.075,41 465.880,35 25.788,59

Total sume
curente 491.668,94 465.880,35 25.788,59

S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat faptul că a fost formulată contestaţie împotriva procesului verbal al
Adunării Creditorilor din data de 19.03.2013 de către creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, care a
avut termen la data de 04.07.2013.
La termenul din data de 04.07.2013, instanţa de judecată a pus în vedere administratorului judiciar, ca până la termenul
acordat, respectiv 12.09.2013, în verificarea condiţiei privind tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate, prevăzut
de art. 95 alin. 5 lit. b colerat cu art. 101 alin. 2 lit. c din Legea 85/2006, să prezinte un studiu comparativ asupra
gradului de satisfacere a creanţelor în ipoteza în care debitoarea s-ar lichida în procedura falimentului.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 12.09.2013.

Administratori judiciari asociaţi:Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, prin Motoi
Gogu


