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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 4, data emiterii: 13.07.2012

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4364/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Moretti Plaza SRL, cod de identificare fiscală 23145361, sediul social în Drobeta Tr. Severin, str. Orly,
nr. 73, bl. S4, sc. 7, et. P, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/67/2008.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II -
0213, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Moretti Plaza SRL,
reprezentată legal prin Motoi Gogu în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1)
şi art. 123, 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 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile

art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Moretti Plaza SRL
Număr dosar: 4364/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Eugenia Tudor.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Moretti Plaza SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciari s-au achitat de atribuţiile sale:
După deschiderea procedurii generale de insolvenţă, am procedat la întocmirea şi publicarea în B.P.I. a notificării
deschiderii procedurii. Notificarea a fost publicată în B.P.I. nr. 8681/15.06.2012. Deschiderea procedurii generale de
insolvenţă a fost publicată şi în ziarul Curierul Naţional din data de 18.06.2012. Pentru publicarea acestui anunţ s-a
plătit cu factura nr. 6528/18.06.2012 suma de 49,79 lei. 
De asemenea, au fost trimise notificări atât către cei doi administratori societari cât şi la sediul societăţii, prin care am
solicitat să ni se pună la dispoziţie documentele prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006. Precizăm, că aceste
documente contabile nu au fost puse la dispoziţie, iar din verificările efectuate pe sit-ul Ministerului de Finanţe am
constatat că, ultimul bilanţ contabil depus a fost la data de 31.12.2010.
Cu adresa nr. 211/18.06.2012, am adus la cunoştinţa B.E.J. Popescu Grigore Alin, deschiderea procedurii de insolvenţă
împotriva debitorului SC Moretti Plaza SRL, precum şi faptul că, potrivit art. 36 din Legea 85/2006 „de la data
deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale”.
În data de 28.06.2012, ora 1300 a avut loc convocarea asociaţilor, având la ordinea de zi: „desemnarea administratorului
societar, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea 85/2006”. La data şi ora stabilită pentru ţinerea
şedinţei, nu s-a prezentat niciunul dintre cei doi asociaţi pentru desemnarea administratorului special, cu toate că au fost
notificaţi.
Am trimis adresă către Primăria Drobeta Tr. Severin, prin care am solicitat să ni se comunice dacă debitoarea şi
administratorii societari dna Albei Margareta şi dna Brânduşe Victoria au figurat sau figurează cu bunuri mobile şi
imobile declarate pe teritoriul localităţii Drobeta Tr. Severin, dar până la această dată nu am primit niciun răspuns.
Nefiind puse la dispoziţie documentele contabile, nu poate fi identificată componenţa creanţelor de încasat. 
Având în vedere faptul că nu au fost puse la dispoziţie documentele contabile ale societăţii, cu toate că cei doi
administratori societari au fost notificaţi şi numai unul dintre aceştia a confirmat primirea, nu se poate face o analiză cu
privire la cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă, urmând ca după depunerea tabelului
preliminar al creanţelor să se formuleze o cerere de antrenare a răspunderii a celor doi administratori societari conform
art. 138 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.
De asemenea, din cauza faptului că, administratorii societari nu au pus la dispoziţie documentele contabile se poate trage
concluzia că, refuzul acestora este cu scopul de a putea folosi în continuare bunurile sau creditele societăţii în folosul
propriu sau în cel al altei persoane.
Până la această dată a fost depusă la dosarul cauzei o singură cerere creanţă de către Banca Comercială Română SA în
sumă de 988.941,40 lei plus cheltuieli de judecată în suma de 120,30 lei.
S-au făcut mai multe deplasări la sediul societăţii dar nu a fost găsit niciunul din cei doi administratori. Având în vedere
acest aspect şi faptul că societatea nu mai desfăşoară activitate (în urma deplasărilor, am constatat că nu era nimeni
prezent la sediul societăţii), solicităm ridicarea dreptului de administrare şi intrarea în procedura de faliment.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 16.07.2012.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


