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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment
Nr. 16, data emiterii: 14.10.2013

1. Date privind dosarul: nr. 12086/30/2012, 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 M.C.T RU Management SRL, cod de identificare fiscală 27921368 sediul social în Timişoara, str. Enric
Baader, nr. 13, camera 10, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/100/2011.
4. Lichidatori 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, reprezentantă prin lichidator judiciar Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă
SPRL (succesoare de drept a Cabinetului 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
31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin lichidator 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 (succesoare de drept a Cabinetului Individual de
Insolvenţă Popescu Emil), în calitate de lichidatori judiciari asociaţi ai debitorului SC C&C MH Confort SRL, conform
Sentinţei civile nr. 1491/04.07.2013 din şedinţa publică din data de 04.07.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia
a II-a Civilă, în dosarul 12086/30/2012, 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 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitoarea SC M.C.T RU Management SRL
Număr dosar: 12086/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului
Individual de Insolvenţă Popescu Emil)
Debitor: SC M.C.T RU Management SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11625/04.07.2013, a raportului
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.
21 alin. 1, nr. 14, din data de 02.07.2013.
Ca urmare a cererii de deschidere a procedurii, formulate de debitoarea SC M.C.T RU Management SRL, prin
administratorul judiciar, cu sediul în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, camera 10, jud. Timiş, instanţa a dispus prin
sentinţa civilă nr. 1491 din şedinţa publică din data de 04.07.2013 deschiderea procedurii simplificate de faliment
împotriva debitoarei SC M.C.T RU Management SRL, conform art. 107 alin. 1 lit. B din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei.
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanţa a confirmat ca lichidator judiciar pe
administratorul judiciar desemnat iniţial, Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil.
După deschiderea procedurii simplificate de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13846 din data de 22.08.2013, a notificării privind deschiderea procedurii de
faliment prin procedura simplificată.
Deschiderea procedurii de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul
Naţional din data de 20.08.2013. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr. 7463/19.08.2013 suma de
57,28 lei.
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că a mai fost depusă o cerere de creanţă suplimentară de
către creditorul ANAF Timiş, pentru suma de 423,00.
A fost verificată cererea de creanţă, după care, s-a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor împotriva
debitoarei SC M.C.T RU Management SRL, în care s-a înscris creanţa suplimentară de 423,00 lei a creditorului ANAF
Timiş. La tabelul suplimentar al creanţelor a fost făcută următoarea notă: creanţa bugetară înscrisă în tabelul definitiv al
creanţelor a fost diminuată cu suma de 170.014,00 lei, regularizarea urmând a se face în Tabelul definitiv consolidat al
creanţelor împotriva debitoarei SC M.C.T RU Management SRL.
Tabelul suplimentar al creanţelor a fost transmis prin fax către Tribunalul Timiş, precum şi prin scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire, la data de 05.09.2013.
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat al creanţelor, care a fost trimis către
Tribunalul Timiş prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la data de 27.09.2013.
S-a primit de la SC M.C.T. MH Management SRL o adresă prin care s-a comunicat că în cuprinsul cererii de înscriere la
masa credală nr. 342/26.02.2013 împotriva debitorului SC M.C.T RU Managemant SRL, s-a strecurat o eroare
materială, în sensul că s-a greşit numele creditorului care a formulat cererea de înscriere şi anume, cererea a fost
formulată cu numele SC Izometal-Magellan SRL în loc de SC M.C.T. MH Management SRL.
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Lichidatorul judiciar a verificat cererea de creanţă şi a procedat la întocmirea tabelului definitiv consolidat rectificat al
creanţelor împotriva debitoarei SC M.C.T RU Management SRL, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data
de 17.10.2013.
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la verificarea evidenţei contabile a debitoarei şi a constatat că la data de
31.08.2013, societatea are de încasat o creanţă în sumă de 682.791,39 lei de la SC Confort SA Timişoara, din care suma
de 388.771,39 lei a fost înscrisă la masa credală a acestei societăţi, care se află şi ea în procedura de insolvenţă.
În contul 461 „Debitori diverşi“ se află suma de 27.624,98 lei, sumă pe care o are de încasat de la SC
Izometal-Magellan SRL.
Precizăm că aceste sume sunt datorate de cele două societăţi după data deschiderii procedurii generale de insolvenţă a
acestora. Cu privire la acest aspect, lichidatorul judiciar urmează să facă demersurile necesare în vederea recuperării
sumelor menţionate.
Termen procedural: 17.10.2013.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului

Individual de Insolvenţă Popescu Emil), prin Motoi Gogu


