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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 20, data emiterii: 21.01.2014

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, reprezentată prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL,
sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de
identificare fiscală 31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin 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 CCW Proiect SRL, conform încheierii nr. 2435 din şedinţa publică 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 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 număr de 4 (patru) 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 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 Consultant Insolvenţă SPRL
Debitor: SC CCW Proiect SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15769/30.09.2013, raportul lunar privind
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr.
15, din data de 24.09.2013.
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei
SC CCW Proiect SRL, care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16297/08.10.2013.
De asemenea, administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarelor în care SC CCW Proiect SRL are
calitatea de reclamant, pârât sau cele derivate din dosarul de insolvenţă. 
Situaţia litigiilor SC CCW Proiect SRL
1. Dosare având ca obiect procedura insolvenţei aflate pe rolul Tribunalului Timiş

Nr.
crt. Dosar Obiect Soluţie

1. 10265/30/2012/a1
Contestaţie împotriva tabelului
preliminar formulată de Piraeus

Bank Romania SA

La termenul de judecată din 18.04.2013
instanţa admite contestaţia - Hotarâre

890/18.04.2013

2. 10265/30/2012/a2
Contestaţie împotriva tabelului

preliminar formulată de Unicredit
Leasing Corporation IFN SA

La termenul de judecată din 18.04.2013
instanţa admite contestaţia - Hotarâre

891/18.04.2013

3. 10265/30/2012/a3

Contestaţie împotriva procesului
verbal al Adunării Creditorilor din
data de 02.04.2013 formulată de

către creditorii Piraeus Bank
România SA şi Direcţia Generală

a Finanţelor Publice Timiş

La termenul din data de 03.10.2013, instanţa
a dispus: „respinge contestaţia D.G.F.P. ca

tardiv formulată. Respinge excepţia
tardivităţii şi a lipsei calităţii procesuale

active referitor la contestaţia Piraeus Bank
România SA. Admite contestaţia Piraeus
Bank România SA. Anulează procesul

verbal al Adunării Creditorilor din
02.04.2013. Dispune convocarea unei noi
adunări cu aceeaşi ordine de zi. - Hotarâre

2095/03.10.2013

2. Dosare având ca obiect procedura insolvenţei aflate în recurs la Curtea de Apel Timişoara
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Nr.
crt. Dosar Obiect Soluţie

1. 10265/30/2012/a1

Recurs formulat de administrator
special şi administrator judiciar

împotriva hotărârii
890/18.04.2013

La termen de judecată la 21.11.2013 instanţa
respinge recursurile debitoarei prin

administrator judiciar şi prin administrator
special - Hotărâre 1740/21.11.2013

2. 10265/30/2012/a2

Recurs formulat de administrator
special şi administrator judiciar

împotriva hotărârii
891/18.04.2013

La termen de judecată la 24.10.2013 instanţa
respinge recursurile debitoarei prin

administrator judiciar şi prin administrator
special - Hotarâre 1625/24.10.2013

Potrivit sentinţei nr. 2095/2013 din data de 03.10.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 10265/30/2012/a3,
administratorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Creditorilor, convocată în temeiul art. 17 alin. 2 din Legea
85/2006 privind procedura insolvenţei, şedinţa urmând să aibă loc la data de 28.10.2013, ora 1500, având la ordinea de
zi: „votarea planului de reorganizare propus de debitoarea SC CCW Proiect SRL“.
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 16, din data de 08.10.2013 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 16328/09.10.2013.
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost comunicată creditorilor debitoarei la adresele de e-mail sau la
numerele de fax.
Prin adresa nr. 914/08.10.2013, administratorul judiciar a solicitat administratorului special al debitoarei SC CCW
Proiect SRL, respectiv dlui. Cornu Georgică, o situaţie privind cheltuielile de procedură neachitate, înregistrate de
societate după data deschiderii procedurii de insolvenţă, până la data de 08.10.2013. Situaţia a fost solicitată a se
întocmi detaliat pentru fiecare creditor în parte precizând vechimea sumelor , precum şi natura datoriei (servicii, marfă,
creanţă bugetară, etc.).
Situaţia fost solicitată să fie transmisă într-un termen de maxim 3 (trei) zile de la comunicarea adresei.
Adresa nr. 914/08.10.2013 a fost comunicată administratorului special al debitoarei la adresa de e-mail, conform dovezii
anexate.
La data de 08.10.2013, creditorul Piraeus Bank România SA a solicitat transmiterea tabelului definitiv şi planul de
reorganizare, astefel cum a fost propus, având în vedere convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect
SRL pentru data de 28.10.2013.
Administratorul judiciar a procedat la comunicarea informaţiilor solicitate la adresa de e-mail a creditorului Piraeus
Bank România SA, conform dovezii anexate.
Având în vedere cererea administratorului special, administratorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului
Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL, în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, având la ordinea de zi: „aprobarea contractului de asistenţă juridică nr. 1/10.10.2013 al avocatului Adrian
Gîrbovean şi a remuneraţiei menţionate în contract“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 22.10.2013, ora 1400 la
sediul Yna Consulting SPRL situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud.
Mehedinţi.
Convocarea Comitetului Creditorilor, nr. 17, din data de 14.10.2013, întocmită de administratorul judiciar, însoţită de
cererea nr. 481/10.10.2013 a administratorului special al debitoarei şi de contractul de asistenţă juridică nr.
1/10.10.2013 încheiat între Cabinet de avocat Adrian Gîrbovean şi SC CCW Proiect SRL, a fost comunicată tuturor
membrilor Comitetului, respectiv, ANAF Timiş, Unicredit Leasing Corporation IFN SA, Cornu Georgică, SC M.C.T.
Media SRL şi Caraiman Lucian Nicu, la adresele de e-mail ale acestora, conform dovezilor anexate.
La data de 22.10.2013, ora 1400 a avut loc şedinţa Comitetului Creditorilor, având la ordinea de zi: „aprobarea
contractului de asistenţă juridică nr. 1/10.10.2013 al avocatului Adrian Gîrbovean şi a remuneraţiei menţionate în
contract“.
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC CCW Proiect SRL au transmis puncte de vedere următorii creditori:
1. ANAF Timiş – creditor garantat, reprezentată prin dl. Tudor Constantin, în calitate de Şef Administraţie, dl. Morariu
Valentin Pavel, în calitate de Şef Serviciu şi dl. Ruian Marius, în calitate de consilier juridic;
2. SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA – creditor chirografar, reprezentată prin dna. Adreea Hlihor, în calitate de
avocat.
Se constată că la şedinţa Comitetului Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL din data de 22.10.2013, ora 1400 nu
a fost întrunit cvorumul legal, respectiv, au trimis puncte de vedere în scris doi din cinci membrii ai Comitetului
Creditorilor.
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor din data de 22.10.2013, ora 1400 a fost depus la
grefa Tribunalului Timiş la data de 23.01.2014.
De asemenea, procesul-verbal a fost comunicat membrilor Comitetului Creditorilor la adresele de e-mail conform
dovezilor anexate.
S-au primit situaţiile solicitate de către administratorul judiciar, care sunt prezentate în tabelele de mai jos şi sunt
anexate prezentului raport:
- Situaţie venituri-cheltuieli în perioada 01.12.2012 - 30.09.2013
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Nr.
crt. Luna An Venituri

totale
Cheltuieli

totale
Diferenţa

profit+/pierdere-
Diferenţa
cumulat

1 pierdere anterioară intrării
în insolvenţă -38700

2 decembrie 201
2 60850,26 70290,41 -9440,15 -48140,15

4 ianuarie 201
3 7718,11 35428,42 -27710,31 -75850,46

5 februarie 201
3 0 1329,8 -1329,8 -77180,26

6 martie 201
3 62825,37 258975,49 -196150,12 -273330,38

7 aprilie 201
3 0 2066,25 -2066,25 -275396,63

8 mai 201
3 0 1275 -1275 -276671,63

9 iunie 201
3 0 1275 -1275 -277946,63

10 iulie 201
3 0 1338 -1338 -279284,63

11 august 201
3 0 1275 -1275 -280559,63

12 septembrie 201
3 0 1275 -1275 -281834,63

total 131393,74 374528,37 -243134,63
-243134,63

- În urma analizei situaţiei financiare, administratorul judiciar a constatat ca de la deschiderea procedurii generale şi
până la data de 30.09.2013 debitorul insolvent SC CCW Proiect SRL are datorii neachitate după cum urmează:

Nr.
crt. Partener Sold 0 zile 1 - 30

zile

31 -
60
zile

61 -
90
zile

91 -
120
zile

121 -
180 zile

peste 180
zile

1
Unicredit Leasing
(refacturare costuri

reevaluare)

4.399,5
5 0,00 4.399,55

2 salarii 458,00 458,00

3 BS si BASF(contributii
salariale) 566,00 566,00

4 BS TVA 892,00 0,00 892,00
6.315,5

5
1.024,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 892,00 4.399,55

În urma analizei situaţiei financiare a debitoarei  SC CCW Proiect SRL administratorul judiciar a constatat că societatea
nu mai realizează venituri din activitatea curentă şi înregistrează pierderi continue.
Administratorul judiciar a formulat contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor întocmit pentru debitoarea Regia
Autonomă pentru Activităţi Nucleare, care a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 29.11.2013.
S-a primit adresa nr. 249/04.12.2013 de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, în insolvenţă, prin care s-a
comunicat faptul că, suma de 1.000.000 lei, pentru care CCW Proiect SRL a formulat cerere de înscriere la masa
credală, a fost respinsă deoarece biletul de ordin în baza căruia solicitaţi înscrierea la masa credală a fost girat către
Unicredit Leasing IFN SA.
De asemenea, administratorul judiciar a procedat la formularea unei cereri de compensare legală, formulată potrivit
dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei privind pe debitoarea SC CCW Proiect
SRLSRL şi SC Confort SA.
Cererea de compensare legală au fost comunicată către Tribunalul Timiş, la data de 20.12.2013, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire. Pentru expedierea cererii de compensare legală s-a achitat cu factura nr.
2982708/20.12.2013 suma de 5,75 lei.
La data de 28.10.2013, ora 1500 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor, având la ordinea de zi: „votarea planului de
reorganizare propus de debitoarea SC CCW Proiect SRL“.
La şedinţa Adunării Creditorilor SC CCW Proiect SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data
de 28.10.2013, orele 1500, au trimis puncte de vedere scrise următorii creditori:
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1. ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, reprezentată prin dl. Morariu Valentin Pavel, în calitate de Şef
Serviciu şi prin dl. Ruian Marius, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă garantată în procent de 1,11306%
din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 1,48516% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei;
2. Piraeus Bank România SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movilă, în calitate de Director Adjunct Direcţie şi prin dna.
Diana Boca, în calitate de Şef Serviciu, care deţine o creanţă garantată în procent de 73,83265% din totalul creanţelor
înscrise la masa credală, respectiv 98,51484% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei;
3. SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, reprezentată prin dna. Andreea Hlihor, în calitate de avocat, care deţine o
creanţă chirografară în procent de 9,43908% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 37,92901% din
totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei.
Se constată că în Adunarea Creditorilor din data de 28.10.2013, ora 1500, două din trei categorii de creanţe prezente sau
care şi-a exprimat un punct de vedere în scris, respectiv din trei categorii de creanţe înscrise în tabelul definitiv rectificat
al creanţelor, (categoria creanţe garantate şi creanţe chirografare), au votat după cum urmează:
- categoria creanţelor garantate votează împotriva aprobării planului de reorganizare cu un procent de 100% din totalul
creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 74,94571% din totalul creanţelor înscrise la masa
credală;
- categoria creanţelor chirografare votează pentru aprobarea planului de reorganizare în condiţiile în care se va proceda
la modificarea planului de reorganizare propus şi al graficului de plăţi ataşat acestuia în funcţie de soluţia pronunţată în
recursul formulat de administratorii judiciar şi administratorul special obiect al dosarului nr. 10265/30/2012/a2 aflat pe
rolul Curţii de Apel Timişoara, cu un procent de 37,92901% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv
cu un procent de 9,43908% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. Administratorul judiciar apreciază că votul
creditorului chirografar Unicredit Leasing Corporation IFN SA este condiţionat, fiind considerat ca şi vot negativ.
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 28.10.2013, ora 1500 a fost trimis către
Tribunalul Timiş, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, conform dovezii anexate, la data de 29.10.2013.
Pentru expedierea procesului verbal s-a plătit cu chitanţa nr. 394/8840/29.10.2013, suma de 5,75 lei
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorilor ANAF - Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Timiş, Piraeus Bank România SA şi SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA la adresele de e-mail
sau la numerele de fax, conform dovezilor anexate.
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18268/04.11.2013 a
procesului verbal, nr. 19, din data de 28.10.2013.
Din cele precizate mai sus se poate constata că planul de reorganizare propus de debitoare, nu a fost acceptat de niciuna
din categoriile de creanţe constituite în condiţiile art.100 alin.3. De asemenea, nu este îndeplinită condiţia prevăzută la
art.101 alin.1 lit.A „cel puţin jumătate plus una dintre categoriile de creanţe menţionate în programul de plăţi, dintre cele
menţionate la art. 100 alin. (3), acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiţia ca minimum una dintre
categoriile defavorizate să accepte planul“ astfel că acesta nu poate fi confirmat.
Având în vedere votul consemnat în procesul verbal al Adunării Creditorilor nr.19/28.10.2013, respectiv de respingere a
planului de reorganizare, administratorul judiciar a întocmit cerere de ridicare a dreptului de administrare şi intrare în
procedura de faliment, care va fi depusă la dosarul cauzei din data de  23.01.2014, cerere fundamentată în baza
dispoziţiilor art.47 alin.5 şi art.107 alin.1 A lit.c din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 23.01.2014.

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


