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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 2, data emiterii: 06.09.2013

1. Date privind dosarul: nr dosar 4742/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Wescon Metal Construct SRL, cod de identificare fiscală 28304786, sediul social în sat Prunişor,
comuna Prunişor, nr. 61, camera 3, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/142/2011.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, Număr de înscriere în
Registrul Formelor de Organizare RFO II - 0213, cu sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud.
Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, reprezentată legal de Motoi Gogu, conform Deciziei
nr. 52/2013 din şedinţa publică de la 01.07.2013, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, Secţia a II –a Civilă, în dosarul
nr. 4742/101/2013, înregistrat pe rolul Tribunalului Mehedinţi.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Wescon Metal Construct
SRL, reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform Deciziei nr. 52/2013 din şedinţa publică de la 01.07.2013,
pronunţată de Curtea de Apel Craiova, Secţia a II –a Civilă, în dosarul nr. 4742/101/2013, înregistrat pe rolul
Tribunalului Mehedinţi, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică 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, 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 debitorul SC Wescon Metal Construct SRL
Număr dosar: 4742/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Wescon Metal Construct SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Prin Decizia nr. 52/2013 din şedinţa publică de la 01.07.2013, Curtea de Apel Craiova a dispus numirea
administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, înlocuind pe fostul administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL.
La data de 03.07.2013, au fost preluate documentele întocmite în dosarul de insolvenţă de către fostul administrator
judiciar, constatându-se că a fost depus tabelul definitiv de creanţe la grefa Tribunalului Mehedinţi, la data de
06.06.2013.
Societatea comercială Wescon Metal Construct SRL a fost înfiinţată în anul 2011, având ca obiect de activitate,
activităţile prevăzute de codul CAEN 4619 - 1 „Intermedieri în comerţul cu produse diverse“. Capitalul social subscris
şi vărsat este în sumă de 200,00 lei, acesta fiind deţinut de Tanase Anca (100%), aceasta având şi calitatea de
administrator în societate.
După numirea ca administrator judiciar, am comunicat prin scrisori recomandate cu, confirmare de primire, notificări
privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă, atât către administratorul societar, cât şi la sediul societăţii
debitoare, prin care am solicitat să mi se pună la dispoziţie documentele prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006.
Pentru expedierea acestor notificări s-a plătit cu factura nr. 2663752/05.08.2013, suma de 14,70 lei. Precizez, că aceste
documente contabile nu au fost puse la dispoziţie, iar din verificările efectuate pe site-ul Ministerului de Finanţe am
constatat că, singurul bilanţ depus a fost la data de 31.12.2011.
Din verificarea bilanţului depus la Finanţe am constatat că, societatea comercială în anul 2011, a înregistrat o cifră de
afaceri de 1.650.543,00 lei.
De asemenea, în perioada analizată, respectiv în anul 2011, am constatat că, societatea a înregistrat profit de 3.876,00
lei.
Datoriile societăţii la sfârşitul anului 2011, au fost de 1.175.571,00 lei.
Activele imobilizate la sfârşitul anului 2011, au fost de 0,00 lei.
Activele circulante la sfârşitul anului 2011, au fost de 1.179.027,00 lei, compuse din: stocuri (materiale, producţie în
curs de execuţie, semifabricate, produse finite, mărfuri, etc.) - 8.197,00 lei, creanţe - 1.170.226,00 lei şi disponibilităţi
băneşti – 604,00 lei.
Analizând datele prezentate mai sus, se observă că societatea a înregistrat profit în anul 2011.
Nefiind puse la dispoziţie documentele contabile, nu pot fi identificate componenţa stocurilor şi a creanţelor de încasat,
creanţe care la sfârşitul anului 2011 înregistrau suma de 1.170.226,00 lei.
Având în vedere faptul că nu au fost puse la dispoziţie documentele contabile ale societăţii, nu se poate face o analiză cu
privire la cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă, lichidatorul judiciar a procedat la
formularea unei cereri de antrenare a răspunderii administratorului societar conform art. 138 alin. 1 lit. a şi d din Legea
85/2006, deoarece refuzul de a pune la dispoziţie documentele contabile, poate conduce la ideea că aceste documente nu
ar exista, sau în condiţiile în care ar exista, acestea nu au fost întocmite conform legii.
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De asemenea, din cauza faptului că, administratorul societăţii nu a pus la dispoziţie documentele contabile se poate trage
concluzia că, refuzul acestuia este cu scopul de a putea folosi în continuare bunurile sau creditele societăţii în folosul
propriu sau în cel al altei persoane. Cererea de antrenare a răspunderii administratorului societar va fi depusă la dosarul
cauzei la termenul din data de 09.09.2013.
Administratorul judiciar, cu adresa nr. 776/05.08.2013 s-a adresat Primăriei Prunişor, prin care a solicitat să i se
comunice dacă debitoarea SC Wescon Metal Construct SRL, precum şi administratorul societar Tanase Anca, figurează
cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul comunei Prunişor. În acest sens, Primăria Prunişor a formulat cu
adresa nr. 2966/06.08.2013, un răspuns prin care ne-a comunicat că nu figurează cu bunuri mobile nici debitoarea SC
Wescon Metal Construct SRL şi nici administratorul societar Tanase Anca.
Precizăm faptul că, la această dată lichidatorul judiciar nu se poate pronunţa cu privire la existenţa altor fapte săvârşite
de alte persoane, care au condus la ajungerea societăţii în insolvenţă, singura persoană vinovată, fiind administratorul
societar.
Întrucât niciuna dintre persoanele îndreptăţite prevăzute la art. 94 din Legea 85/2006, nu a depus un plan de
reorganizare în termenul prevăzut de lege , respectiv 30 (treizeci) de zile de la afişarea tabelului definitiv al creanţelor,
administratorul judiciar a procedat la întocmirea unei cereri de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în
procedura de faliment.
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment va fi depusă la dosarul cauzei
la termenul din data de 09.09.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 09.09.2013.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


