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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 

Nr. 9, data emiterii: 15.06.2012 
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 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 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 lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

A fost publicată în BPI nr. 8470/13.06.2012, hotărârea Adunării Creditorilor nr. 8/05.06.2012, cu privire la confirmarea 

lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul-sindic prin încheierea din data de 09.03.2012 şi stabilirea remuneraţiei 

acestuia. De asemenea, în BPI nr. 8495/13.06.2012 s-a publicat raportul privind descrierea modului de îndeplinire a 

atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea 85/2006, nr. 

7/31.05.2012.  

S-a întocmit tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului SC C & C Izometal SRL care urmează a fi 

depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la termenul din date de 15.06.2012, ce cuprinde următorii creditori: D.G.F.P 

Mehedinţi, SC Bridgeman SRL, SC CCW Proiect SRL, SC C & C MH Confort SRL, SC Group Met Car SRL, SC Izo-

Foraj SRL, SC Manon Lescaut SRL, SC M.C.T. Impex SRL, SC Steel Confort SRL şi SC Tantal Company SRL. 

Au fost depuse documentele la BCR în vederea deschiderii contului de faliment al debitoarei, cont în care vor fi 

încasate sumele rezultate din recuperarea de creanţe şi din valorificarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei. 

S-a ţinut legătura cu evaluatorul, punându-i-se la dispoziţie documentele necesare în vederea finalizării raportului de 

evaluare pentru terenul în suprafaţă de 1.868 mp situat în localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş, existent în proprietatea 

debitoarei. A fost finalizat raportul de evaluare pentru terenul sus menţionat, în acest sens, lichidatorul judiciar va 

convoca Adunarea Creditorilor având la ordinea de zi: 

1. Aprobarea raportului de evaluare şi a modalităţii de vânzare (licitaţie publică cu strigare) pentru terenul în suprafaţă 

de 1.868 mp situat în localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş;   

2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru terenul în suprafaţă de 1.868 mp situat în localitatea Dumbrăviţa, judeţul 

Timiş.   

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.Termen procedural: 

15.06.2012. 

Lichidatori judiciari asociaţi:  

Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 

 

Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil 

 


