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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 15, data emiterii: 26.06.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4586/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Westlead Company SRL, cod de identificare fiscală 25339143, sediul social în municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, str. Independenţei, nr. 49, bl. KM1, etaj parter, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului 
J25/124/2009. 
4. Administrator judiciar: 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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Westlead Company SRL, 
conform Sentinţei nr. 11 din şedinţa publică din data de 12.01.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4586/101/2014, reprezentată legal prin Motoi Gogu 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 debitorul SC Westlead Company SRL 
Număr dosar: 4586/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Westlead Company SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11021/16.06.2015, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 14, din data de 12.06.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 14, din data de 12.06.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Westlead Company SRL. 
S-a primit confirmarea de primire AR29912621997, prin care a fost expediată adresa nr. 318/11.06.2015, către 
administratorul societar Vintilescu Mihail-Daniel, prin care administratorul judiciar a solicitat punerea la dispoziţie a 
documentelor menţionate de art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Precizăm că 
administratorul societar Vintilescu Mihail-Daniel a refuzat primirea adresei. 
În urma verificării Informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, administratorul judiciar a constat că 
mandatul administratorului societar Vintilescu Mihail-Daniel, a expirat la data de 15.06.2012. 
Având în vedere acest aspect, apreciem că vinovăţia pentru intrarea în procedura de insolvenţă aparţine şi celor doi 
asociaţi, respectiv dnei. Lazăr Simona-Elisabeta şi dlui. Ghianca Gheorghe, deoarece, după expirarea mandatului, nu au 
întreprins măsurile necesare în vederea desemnării unui alt administrator societar sau prelungirii mandatului expirat, 
motiv pentru care, conducerea şi administrarea societăţii se presupune că ar fi fost asigurată de către aceştia. 
Ţinând cont de aceste aspecte, administratorul societar urmează a formula cerere de chemare în judecată potrivit art. 
138 alin. 1 lit .d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, solicitând instanţei să oblige pârâţii la plata 
pasivului neacoperit al debitoarei 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm să admiteţi cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în 
procedura de faliment, care a fost aprobată de Adunarea Creditorilor din data de 27.05.2015. 
Termen procedural: 29.06.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


