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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr. 29, data emiterii: 20.03.2014 
1. Date privind dosarul: nr. dosar 9709/30/2012, 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 Manon Lescaut SRL, cod de identificare fiscală 8591280, sediul social în Timişoara, str. 

Pomiculturii, nr. 23, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/418/1996. 

4. Administratori 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, reprezentată prin 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 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 administratori judiciari asociaţi 

ai debitorului SC Manon Lescaut SRL, conform încheierii nr. 2230 din şedinţa publică din data de 29.10.2012, 

pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9709/30/2012, 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 număr de 5 

(cinci) 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 privind procedura insolvenţei pentru debitoarea SC Manon Lescaut SRL 

Număr dosar: 9709/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun 

Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 

Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a 

Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil) 

Debitor: SC Manon Lescaut SRL 

Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport de activitate pentru perioada decembrie-martie 2014 

Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de administratori judiciari asociaţi ai debitorului 

SC Manon Lescaut SRL, cod de identificare fiscală 8591280, număr de ordine în registrul comerţului J35/418/1996, 

aflată în procedura generală de insolvenţă conform încheierii nr. 2230 din şedinţa publică din data de 29.10.2012, 

pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9709/30/2012, conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 

din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următorul raport: 

Administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22069/30.12.2013, raportul lunar 

privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 

alin. 1, nr. 2386, din data de 18.12.2013, conform dovezii anexate. 

Administratorul judiciar a procedat la formularea cererilor de compensare legală, formulate potrivit dispoziţiilor art. 

52 din Legea nr. 85/2006, privind pe debitoarea SC Manon Lescaut SRL şi SC Conar SA, precum şi pe SC 

Izometal-Magellan SRL. 

Cererile de compensare legală au fost comunicate către Tribunalul Timiş şi către Tribunalul Arad la data de 

20.12.2013, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Pentru expedierea cererilor de compensare legală 

s-a achitat cu factura nr. 3982707/20.12.2013 suma de 11,50 lei, conform dovezii anexate. 

Până la data prezentului raport cererile de compensare legală menţionate mai sus nu au fost soluţionate. 

- Situaţie venituri-cheltuieli în perioada 01.12.2013 - 28.02.2014 

Nr.crt Luna An Venituri totale Cheltuieli totale 
Diferenţa 

profit+/pierdere- 
Diferenţa cumulat 

1 decembrie 2013 136355 278893 -142538 -142538 

2 ianuarie 2014 142883 138850 4033 -138505 

3 februarie 2014 120541 119755 786 -137719 

 
total 

 
399779 537498 -137719 

 
* în decembrie suma de 153078 pe cheltuieli reprezintă diferenţa rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale 

de natura clădirilor. 

- Situaţie venituri-cheltuieli în perioada 01.12.2013 - 28.02.2014 înainte de reevaluarea imobilizărilor corporale de 

natura clădirilor 

Nr.crt Luna an Venituri totale Cheltuieli totale 
Diferenţa 

profit+/pierdere- 
Diferenţa cumulat 

1 decembrie 2013 136355 125815 10540 10540 
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2 ianuarie 2014 142883 138850 4033 14573 

3 februarie 2014 120541 119755 786 15359 

 
total 

 
399779 384420 15359 

 
Situaţia încasărilor şi plăţilor prin caserie aferente perioadei decembrie 2013 – februarie 2014: 

Perioada 

dec. 2013-febr. 2014 

Document 

Sold iniţial la 1 

ianuarie 

Explicaţie Cont Debit Credit Sold 

dec. 2013-febr. 2014 
Report perioada 

anteriora     
25,402.19 

dec. 2013-febr. 2014 casa incasari clienti 4111 22302.01 0.00 47704.20 

dec. 2013-febr. 2014 casa 
incasari numerar bon 

fiscal 
707 267470.92 0.00 315175.12 

dec. 2013-febr. 2014 casa 
incasari numerar bon 

fiscal 
4427 64091.64 0.00 379266.76 

dec. 2013-febr. 2014 casa incasare garantii mall 461 26450.00 0.00 405716.76 

dec. 2013-febr. 2014 casa depunere numerar 5121 0.00 40000.00 365716.76 

dec. 2013-febr.2014 casa achitat BAS+BFS 431 0.00 5000.00 360716.76 

dec. 2013-febr. 2014 casa achitat tva 4423 0.00 16450.00 344266.76 

dec. 2013-febr. 2014 casa achitari furnizori 401 0.00 205955.26 138311.50 

dec. 2013-febr. 2014 casa achitari salarii 421 0.00 47954.00 90357.50 

dec. 2013-febr. 2014 casa taxe ORC 635 0.00 176.00 90181.50 

dec. 2013-febr. 2014 casa achitat deconturi 542 2479.47 62522.27 30138.70 

dec.2013-febr.2014 Total general 
  

382794.04 378057.53 30138.70 

Situaţia încasărilor şi plăţilor prin bancă aferente perioadei decembrie 2013 – februarie 2014: 

Luna An 

Document 

Sold iniţial la 1 

ianuarie 

Explicaţie Cont 

Debit Credit 

Sold 
7,692.24 0 

  

Report perioada 

anteriora   
0.00 0.00 7692.24 

Ian.-febr. 2014 banca incasari clienti 4111 3348.00 
 

11040.24 

Ian.-febr. 2014 banca incasari card 707 10824.98 
 

21865.22 

Ian.-febr. 2014 banca incasari card 4427 2597.98 
 

24463.20 

Ian.-febr. 2014 banca 
depunere 

numerar 
5311 25000.00 

 
49463.20 

Ian.-febr. 2014 banca achitat tva 4423 
 

10625.00 38838.20 

Ian.-febr. 2014 banca achitat furnizori 401 
 

17595.44 21242.76 

Ian.-febr. 2014 banca 
achitat B.S.+ 

BAS+BFS 
473 

 
13328.00 7914.76 

Ian.-febr. 2014 banca comision banca 627 
 

483.59 7431.17 

Ian.-febr. 2014 banca 
achitat retineri 

angajatti 
427 

 
3460.00 3971.17 

Ian.-febr. 2014 Rulaj luna 
  

41770.96 45492.03 3971.17 

Ian.-febr. 2014 
Rulaj cumulat 

total   
41770.96 45492.03 3971.17 

Ian.-febr. 2014 
Total sume 

curente   
49463.20 45492.03 3971.17 

Administratorul judiciar raportat la dispoziţiile art.79 şi 80 din Legea 85/2006 a formulat un număr de 32 de cereri 

de chemare în judecată, apreciind că au fost efectuate transferuri patrimoniale frauduloase. 

Obiectivul administratorului judiciar raportat la dispoziEiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenEei este de 
maximizare a averii debitorului insolvent prin valorificarea bunurilor si activelor apreciate a fi transferate fraudulos. 
Situaţia dosarelor ce au ca obiect cereri de anulare a actelor frauduloase, derivate din dosarul de insolvenţă şi aflate 
pe rolul Tribunalului Timiş se prezintă astfel: 
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Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Pârât Observaţii 

1. 9709/30/2012/a3 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 

SC Bau Center SRL 
(fosta MCT Media 

SRL) 
Termen 23.04.2014 

2. 9709/30/2012/a4 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Ardelean Sergiu Termen 23.04.2014 

3. 9709/30/2012/a5 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Ardelean Lucian Termen 23.04.2014 

4. 9709/30/2012/a6 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Bebeselea Sterp 

Vasile 
Termen 23.04.2014 

5. 9709/30/2012/a7 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Birău Ovidiu Termen 23.04.2014 

6. 9709/30/2012/a8 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Burcă Marius Termen 23.04.2014 

7. 9709/30/2012/a9 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Craciunel Gheorghe Termen 23.04.2014 

8. 9709/30/2012/a10 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Drăgan Aurel Termen 23.04.2014 

9. 9709/30/2012/a11 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Hretea Lucian Termen 23.04.2014 

10 9709/30/2012/a12 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Iliescu Doru Termen 23.04.2014 

11 9709/30/2012/a13 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Ironotu Cristinel Termen 23.04.2014 

12 9709/30/2012/a14 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Jugănaru Laurenţiu Termen 23.04.2014 

13 9709/30/2012/a15 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Lădariu Laura 

Simona 
Termen 23.04.2014 

14 9709/30/2012/a16 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Lobonea Radu 

Constantin 
Termen 23.04.2014 

15 9709/30/2012/a17 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Modog Cosmin 

Mihai 
Termen 23.04.2014 

16 9709/30/2012/a18 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Secan Marius 

Pompiliu 
Termen 23.04.2014 

17 9709/30/2012/a19 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Sima Sebastian 

Viorel 
Termen 23.04.2014 

18 9709/30/2012/a20 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Tătaru Emilia Termen 23.04.2014 

19 9709/30/2012/a21 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Baescu Silviu Termen 23.04.2014 

20 9709/30/2012/a22 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Balan Radu 
Alexandru 

Termen 23.04.2014 

21 9709/30/2012/a23 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Bettendorf Anton Termen 23.04.2014 

22 9709/30/2012/a24 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Blebea Constantin Termen 23.04.2014 

23. 9709/30/2012/a25 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Gabor Delideriu Termen 23.04.2014 

24. 9709/30/2012/a26 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Galea Ioan Termen 23.04.2014 

25. 9709/30/2012/a27 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Gazdir Ion Termen 23.04.2014 

26. 9709/30/2012/a28 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Ghenovu Viorel Termen 23.04.2014 

27. 9709/30/2012/a29 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Gogaltan Florin Termen 23.04.2014 

28. 9709/30/2012/a30 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Heghelegiu Cosmin 

Ionut 
Termen 23.04.2014 

29. 9709/30/2012/a31 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Ionovici Stefan Termen 23.04.2014 

30. 9709/30/2012/a32 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Moraru Adrian Termen 23.04.2014 

31. 9709/30/2012/a33 acţiune în anulare cerere Pandalescu Termen 23.04.2014 
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anul. acte frauduloase Alexandru 

32. 9709/30/2012/a34 
acţiune în anulare cerere 

anul. acte frauduloase 
Tatomir Vasile Termen 23.04.2014 

În temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul 
judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor, având la ordinea de zi: „votarea planului de reorganizare 
judicară propus de debitoarea SC Manon Lescaut SRL, prin administrator special, cu respectarea dispoziţiilor art. 
100 alin. (5) din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei“, şedinţa urmând să aibă loc în municipiul Timişoara, 
str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, la data de 18.02.2014, ora 1000. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2736/11.02.2014, 
conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi pe site-urile administratorului judiciar, respectiv 
www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
Prin adresa nr. 53.325/12.02.2014 Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Timiş, solicită modificarea Tabelului de creanţe in sensul înscrierii sumei de 561.442, 00 lei ca şi 
creanţă garantată şi a sumei de 244.438,00 lei ca şi creanţă bugetară. 
În urma reanalizării cererilor de creanţă, administratorul judiciar a procedat la rectificarea Tabelului de creanţe, în 
sensul înscrierii creanţei creditorului Direcţia Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Timiş, după cum urmează:  suma de 561.442, 00 lei creanţă garantată  şi suma de 244.438,00 lei 
creanţă bugetară, înlocuind suma iniţială de 805.880, 00 lei creanţă bugetară. 
Tabelul definitiv rectificat IV al creanţelor împotriva debitorului SC Manon Lescaut SRL a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3311/18.02.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Tabelul definitiv rectificat IV al creanţelor a fost publicat şi pe site-urile administratorului judiciar, 
respectiv www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
Tabelul definitiv rectificat IV al creanţelor a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 14.02.2014, conform 
dovezii anexate. 
La data de 18.02.2014, ora 1000, în municipiul Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, a avut loc şedinţa 
Adunării Creditorilor debitoarei SC Manon Lescaut SRL, având la ordinea de zi: „votarea planului de reorganizare 
judicară propus de debitoarea SC Manon Lescaut SRL, prin administrator special, cu respectarea dispoziţiilor art. 
100 alin. (5) din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor debitorului SC Manon Lescaut SRL convocată şi prezidată de către 
administratorul judiciar în data de 18.02.2014, orele 1000, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, reprezentată de dna. Postelnicu Cornelia, în calitate de avocat, punct 
de vedere scris cu adresa din data de 17.02.2014, care deţine o creanţă chirografară în procent de 12,07215% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 12,88414% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
2. SC Conar SA Arad, reprezentată d-nul Paşca Florin, în calitate de administrator special, sub supravegherea 
administratorului judiciar SCP Expert SPRL – Filiala Timiş, reprezentată prin Dana Anghel, punct de vedere scris 
cu adresa nr. 305/17.02.2014,care deţine o creanţă chirografară în procent de 46,15603% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv 49,26054% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
3. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Timiş, reprezentată prin dl. Tudor Constantin, în calitate de Şef administraţie, dl. Morariu Valentin Pavel, în calitate 
de Şef serviciu şi dl. Ruian Marius, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 
53.325/17.02.2014, care deţine o creanţă garantată în procent de 4,36993% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv 100% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei şi o creanţă bugetară în procent de 
1,90256% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 98,46140% din totalul creanţelor înscrise în 
cadrul categoriei. 
La şedinţa Adunării Creditorilor debitorului SC Manon Lescaut SRL, convocată şi prezidată de administratorul 
judiciar la data de 18.02.2014, ora 1000 cele trei categorii de creanţe care au trimis puncte de vedere în scris, 
respectiv, categoria de creanţe garantate, categoria de creanţe bugetare şi categoria de creanţe chirografare, hotărăsc: 
prorogarea discutării votării planului de reorganizare cu un procent de 52,42852% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală, respectiv cu un procent de 81,28368% din totalul creditorilor prezenţi sau care au trimis un punct de 
vedere în scris. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 18.02.2014 a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 
19.02.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat pe site-urile administratorului judiciar, 
respectiv www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 28, din data de 18.02.2014, care 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3492/19.02.2014, conform dovezii anexate. 
În temeiul art. 13 alin. (1), art. 14 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
administratorul judiciar a procedat la reconvocarea Adunării Creditorilor, având la ordinea de zi: „votarea planului 
de reorganizare judicara propus de debitoarea SC Manon Lescaut SRL, prin administrator special, cu respectarea 
dispoziţiilor art. 100 alin. (5) din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei“, şedinţa urmând să aibă loc în 
municipiul Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, la data de 04.03.2014, ora 1000. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3826/25.02.2014, 
conform dovezii anexate. 
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De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi pe site-urile administratorului judiciar, respectiv 
www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
La data de 04.03.2014, ora 1000, în municipiul Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiş, a avut loc şedinţa 
Adunării Creditorilor debitoarei SC Manon Lescaut SRL, având la ordinea de zi: „votarea planului de reorganizare 
judicara propus de debitoarea SC Manon Lescaut SRL, prin administrator special, cu respectarea dispoziţiilor art. 
100 alin. (5) din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei“ 
La şedinţa Adunării Creditorilor debitorului SC Manon Lescaut SRL convocată şi prezidată de către 
administratorul judiciar în data de 18.02.2014, orele 1000, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, reprezentată de dna. Postelnicu Cornelia, în calitate de avocat, punct 
de vedere scris cu adresa FN/03.03.2014, care deţine o creanţă chirografară în procent de 12,07215% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 12,88414% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei 
chirografare; 
2. D.G.R.F.P. Timişoara – A.J.F.P. Timiş, reprezentată de dl. Tudor Constantin, în calitate de Şef Administraţie, dl. 
Morariu Valentin Pavel, în calitate de Şef Serviciu şi de dl. Ruian Marius, în calitate de consilier juridic, punct de 
vedere scris cu adresa nr. 53325/03.03.2014, creditor ce deţine o creanţă garantată în procent de 4,36993% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 100% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei 
garantate şi o creanţă bugetară în procent de 1,90256% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 
98,46140% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei bugetare; 
3. Cojocaru Silviu Gheorghe, punct de vedere scris cu adresa nr. FN/04.03.2014, creditor chirografar ce deţine o 
creanţă în procent de 17,75109% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 18,94505% din totalul 
creanţelor din cadrul categoriei chirografare; 
4. Caraiman Lucian Nicu, prin împuternicit Cornu Georgică cu procură specială, punct de vedere scris cu adresa nr. 
FN/04.03.2014, creditor chirografar ce deţine o creanţă în procent de 4,43777% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală, respectiv 4,73626% din totalul creanţelor din cadrul categoriei chirografare. 
5. SC Conar SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 532/03.03.2014, creditor chirografar ce deţine o creanţă în 
procent de 46,15603% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 49,26054% din totalul creanţelor din 
cadrul categoriei chirografare. 
Potrivit sentinţei nr.2843/12.12.2013, creditorii SC Conar SA şi Caraiman Lucian Nicu trebuie să se abţină de la vot 
întrucat intră sub incidenţa disp.art.100 , alin.5 din Legea 85/2006. 
În consecinţă votul creditorului Caraiman Lucian Nicu şi votul creditorului S.C. Conar S.A. nu a fost consemnat şi 
calculat în cadrul categoriei creanţelor chirografare, aceştia aflându-se sub incidenţa disp. Art.100 alin.5, potrivit 
sentinţei nr.2843/12.12.2013. 
Adunarea Creditorilor SC Manon Lescaut SRL constată faptul că 2 (două) categorii de creanţă din cele 3 (trei) 
înscrise în tabloul creditorilor definitiv rectificat IV, admit planul de reorganizare propus de administratorul special 
privind debitorul SC Manon Lescaut SRL. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 04.03.2014 a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 
05.03.2014 conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat pe site-urile administratorului judiciar, 
respectiv www.consultant-insolventa.ro şi www.ynaconsulting.ro. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 721, din data de 10.03.2014, 
care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5070/13.03.2014, conform dovezii anexate. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 20.03.2014. 

Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, prin Motoi Gogu 


