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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 

Nr. 17, data emiterii: 27.02.2014 
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, 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, 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 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 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 

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. 16877/16.10.2013 a raportului 

lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei, conform dovezii anexate. 

Debitoarea insolventă SC M.C.T RU Management SRL se află în procedura de faliment conform sentinţei nr. 

1491/04.07.2013 a Tribunalului Timiş. 

Având în vedere că în patrimoniul debitoarei nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile, nu a fost necesar a se da 

eficienţă dispoziţiilor art. 113, 114, 115 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Debitoarea insolventă SC M.C.T RU Management SRL are de încasat creanţe în sumă de 1.208.075,08 lei, după cum 

urmează: 

-De la debitorul insolvent SC Izometal – Magellan SRL suma de 23.244,98 lei, sumă ce a fost înscrisă în tabloul 

creditorilor  SC Izometal – Magellan SRL la poziţia 209 categoria creditorilor chirografari pagina 15 din tabloul 

definitiv al creanţelor. 

Precizăm faptul că debitorul SC Izometal – Magellan SRL se află la rândul său în procedura de faliment conform 

sentinţei nr. 154 din data de 03.02.2014 a Tribunalului Mehedinţi. 

-De la debitorul insolvent SC Confort SA suma de 649.859,10 lei ce a fost înscrisă în tabloul preliminar al creanţelor 

împotriva debitoarei SC Confort SA la poziţia 157, categoria creditorilor chirografari.   

Debitorul insolvent SC Confort SA Timişoara, cu sediul în localitatea Timişoara, str. Enric Baader, nr. 11, judeţul Timiş 

se află în procedura generală de insolvenţă, până la această dată nefiind întocmit tabelul definitiv al creanţelor. 

De asemenea, SC M.C.T RU Management SRL are de încasat de la debitorul SC Confort SA suma de 534.971,00 lei 

reprezentând factura nr. 0010/28.09.2012 şi fatura nr. 0009/28.09.2012. Facturile au fost emise în baza contractului de 

furnizare forţă de muncă nr. 3/01.06.2012. 

Suma de 534.971,00 lei reprezintă servicii furnizate debitorului SC Confort SA după data deschiderii procedurii 

conform încheierii nr. 1899 din data de 20.09.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş, acestea încadrându-se în categoria 

cheltuielilor de procedură şi pentru care s-a formulat cerere de a se achita conform dispoziţiilor art. 64 alin. 6 din Legea 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv încasarea creanţelor aşa cum au fost ele descrise şi 

precizate anterior. 

Termen procedural: 27.02.2014. 

Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 


