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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Nr. 3, data emiterii: 17.05.2012 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1909/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Brandibur Claudiu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, 
tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC C & C Izometal SRL, cod de identificare fiscală 14649149, sediul social în Drobeta 
Tr. Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 11, mansardă, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul 
comerţului J25/220/2010. 
4. Lichidatori judiciari asociaţi: 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, Tel/Fax 0252/328293, nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu şi Cabinet Individual de Insolvenţă 
Popescu Emil, sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 
1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 20880260, înregistrată în Registrul Societăţilor 
Profesionale sub nr. 1B1828, nume şi prenume reprezentant 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 Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil în calitate 
de lichidatori judiciari asociaţi prin contract, ai debitorului SC C & C Izometal SRL, reprezentate 
legal prin Motoi Gogu şi Popescu Emil, 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: depunem 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 C & C Izometal SRL 
Număr dosar: 1909/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Brandibur Claudiu. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu 
Emil  
Debitor: SC C & C Izometal SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorii judiciari asociaţi s-au achitat de atribuţiile 
lor: 
După deschiderea procedurii simplificate 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. 3921/19.03.2012. 
Notificarea deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă a fost transmisă tuturor creditorilor, 
conform listei depuse de administratorul societar. 
De asemenea, au fost trimise notificări atât către administratorul societar 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. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a fost publicată şi în ziarul Curierul 
Naţional din data de 21.03.2012. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr. 
543837/19.03.2012 suma de 47,06 lei. 
Am trimis adrese către Primăriile Drobeta Tr. Severin, Timişoara şi Dumbrăviţa prin care am 
solicitat să ni se comunice dacă debitoarea a figurat sau figurează cu bunuri mobile şi imobile 
declarate pe teritoriul localităţilor respective. Toate cele trei Primării, respectiv Drobeta Tr. Severin, 
Timişoara şi Dumbrăviţa ne-au comunicat faptul că debitoarea SC C & C Izometal SRL nu a figurat 
şi nici nu figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul acestor localităţi. 
Având în vedere acest aspect, s-a luat legătura cu administratorul societar care a declarat că deţine 
în proprietate un teren în suprafaţă de 1.868,00 mp, solicitându-i-se să pună la dispoziţie actele de 
proprietate ale terenului. În urma verificării contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
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4789/04.11.2005, am constatat că terenul în cauză a fost achiziţionat de către societatea comercială 
Romlace SRL cu sediul în Timişoara, str. Constantin Cel Mare, nr. 49, jud. Mehedinţi. Ulterior 
Adunarea Generală a Asociaţilor în şedinţa din data de 09.02.2010 a hotărât schimbarea denumirii 
societăţii cumpărătoare, noua denumire fiind C & C Izometal SRL, aşa cum reiese din certificatul 
de înregistare menţiuni eliberat în data de 01.03.2010. Anexăm la prezentul raport documentele care 
atestă proprietatea terenului precum şi cele care au stat la baza schimbării denumirii societăţii. 
A fost convocată Adunarea Asociaţilor având la ordinea de zi: „Desemnarea administratorului 
special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006”, şedinţa urmând să 
aibă loc în data de 06.04.2012, ora 1430. La data şi ora stabilită pentru ţinerea şedinţei, 
reprezentanţii asociaţilor prezenţi l-au desemnat administrator special pe dl Dumitrescu Marian. 
S-a verificat la dosarul cauzei dacă s-au depus cereri de creanţă şi s-a constatat că a fost depusă o 
singură cerere de creanţă, respectiv de către D.G.F.P. Mehedinţi. Precizăm faptul că, au fost depuse 
cereri de creanţă în două exemplare în termenul prevăzut în sentinţa de deschidere a procedurii, 
direct la lichidatorul judiciar. În urma verificării acestor cereri, lichidatorul judiciar a hotărât ca 
acestea să fie înscrise în tabelul preliminar al creanţelor. 
S-a întocmit tabelul preliminar al creanţelor care va fi depus la dosarul cauzei aflat pe rol la 
Tribunalului Mehedinţi la termenul din data de 18.05.2012. S-a întocmit raportul asupra cauzelor şi 
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă nr. 2/18.05.2012 care va fi depus la dosarul 
cauzei aflat pe rol la Tribunalului Mehedinţi la termenul din data de 18.05.2012. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 18.05.2012. 

Lichidatori judiciari asociaţi:  
Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 

 
 

Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil 


