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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 7, data emiterii: 06.04.2012

1. Date privind dosarul: nr dosar 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL, cod de identificare fiscală 8657031, sediul social în Drobeta Tr. Severin, str. Mihail
Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/161/2000.
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II -
0213, cu sediul social în 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, cu
sediul ales pentru comunicări în Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de administrator judiciar, al debitorului SC Trink-Eu-Cor SRL,
reprezentată legal prin Motoi Gogu, 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. 121
alin. (1) şi art. 123, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) file.
6. Număr de exemplare depuse: depun 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. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Trink-Eu-Cor

SRL
Număr dosar: 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător – sindic: Magdalena Lucia Bordea.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
După depunerea tabelului preliminar al creanţelor la dosarul cauzei la termenul din data de 23.03.2012, acesta a fost
transmis prin fax către următorii creditori: Bank Leumi România SA, Primăria Drobeta Turnu Severin, SC C & C MH
Confort SRL şi Agroindustriala Stîrmina Baloteşti. De asemenea, tabelul preliminar a fost publicat în B.P.I. nr.
4342/26.03.2012.
În data de 28.03.2012 s-a ţinut Adunarea creditorilor care a avut la ordinea de zi: “confirmarea admistratorului judiciar
desemnat de judecătorul-sindic şi stabilirea remuneraţiei acestuia”. Reprezentanţii creditorilor prezenţi sau care şi-au
exprimat un punct de vedere în scris care deţin 90,36997% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, au confirmat
admistratorul judiciar desemnat de judecătorul sindic şi au stabilit ca remuneraţia acestuia să fie după cum urmează:
- pentru perioada de observaţie, un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei (exclusiv TVA);
- pentru perioada de reorganizare: onorariul fix lunar de 2.000,00 lei (exclusiv TVA) şi un onorariu procentual de 8%
din creanţele recuperate de creditori indiferent de modalitatea de vânzare (exclusiv TVA).
Procesul verbal al Adunării creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 29.03.2012. Hotărârea
Adunării creditorilor a fost publicată în B.P.I. nr. 4615/29.03.2012.
Întrucât, la data de 28.03.2012, dată la care a avut loc Adunarea asociaţilor având la ordinea de zi: „desemnarea
administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006”, s-a prezentat un singur
asociat, respectiv dl Buză Constantin care deţine 3,9677 din capitalul social, constatându-se că nu sunt îndeplinite
condiţiile pentru desemnarea administratorului special, s-a hotărât să se facă o nouă convocare prin publicitate într-un
cotidian de largă circulaţie.
Anunţul acestei convocări a fost publicat în ziarul Curierul Naţional din data de 02.04.2012, Adunarea asociaţilor
urmând să aibă loc la data de 05.04.2012, ora 1430. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr.
543846/30.03.2012 suma de 48,42 lei.
La data şi ora stabilită pentru ţinerea Adunării asociaţilor, s-a prezentat numai asociatul Buză Constantin, constatându-se
că nici de această dată nu sunt îndeplinite condiţiile pentru desemnarea administratorului special.
S-a întocmit tabelul definitiv al creanţelor care urmează a fi depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la termenul din data
de 06.04.2012.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 06.04.2012.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


