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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 9, data emiterii: 08.03.2013

1. Date privind dosarul: nr. 10265/30/2012, 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 CCW Proiect SRL, cod de identificare fiscală 17900171 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, nr.
13, mansardă, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/2769/2005.
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 CCW Proiect SRL, conform încheierii comerciale nr. 2435/2012 din şedinţa Camerei
de Consiliu din data de 16.11.2012, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 10265/30/2012, 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 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.

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 CCW Proiect

SRL
Număr dosar: 10265/30/2012, 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 CCW Proiect SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:

Raport luna martie 2013
Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, în calitate de administratori judiciari asociaţi ai
debitorului SC CCW Proiect SRL, cod de identificare fiscală 17900171, număr de ordine în registrul comerţului
J35/2769/2005, aflată în procedura generală de insolvenţă conform încheierii comerciale nr. 2435/2012 din şedinţa
Camerei de Consiliu din data de 16.11.2012, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul
10265/30/2012, conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun
următorul raport:
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2113/05.02.2013 a
raportului privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, nr. 3, din data de 17.12.2012.
De asemenea, administratorul judiciar a a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2461/11.02.2013 a
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 6, din data de 06.02.2013.
S-a primit planul de reorganizare a activităţii debitorului SC CCW Proiect SRL de la administratorul special în data de
01.03.2013.
Administratorul special a depus planul de reorganizare la grefa Tribunalului Timiş, la data de 01.03.2013.
În data de 04.03.2013, planul de reorganizare a fost depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Timiş, pentru care s-a plătit suma de 176,00 lei, cu chitanţa nr. A1005415/04.03.2013.
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4228/08.03.2013 a
anunţului privind planul de reorganizare, nr. 259, din data de 01.03.2013. Prin anunţul privind planul de reorganizare a
fost convocată Adunarea Creditorilor având la ordinea de zi: ,,votarea planului de reorganizare propus de către debitorul
SC CCW Proiect SRL, prin administratorul special”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 02.04.2013, ora 1100.
De asemenea, planul de reorganizare a fost comunicat creditorilor înscrişi în Tabelul definitiv al creanţelor împotriva
debitoarei SC CCW Proiect SRL.
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a fost formulată contestaţie la Tabelul preliminar al creanţelor de către
creditorii Piraeus Bank România SA şi Unicredit Leasing Corporation IFN SA la Avocat Bulboacă şi Asociaţii care a
avut termen la data de 11.04.2013. La termenul din data de 11.04.2013, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de
18.04.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 23.05.2013.

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


