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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Nr. 14, data emiterii: 29.09.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 879/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Adrian Curelea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC M.G.S. Steel Cons SRL, cod de identificare fiscală 29957759, sediul social în municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, str. Traian, nr. 132, Biroul nr. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/112/2012. 
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 M.G.S. Steel Cons SRL, 
conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 04.03.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 879/101/2015, reprezentată legal prin Motoi 
Gogu, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
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. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 4 (patru) 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru 
debitorul SC M.G.S. Steel Cons SRL 

Număr dosar: nr. dosar 879/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Adrian Curelea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC M.G.S. Steel Cons SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Pentru termenul administrativ de control din data de 17.06.2015, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi 
depunerea la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 17.06.2015, a Raportului 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nr. 9, din data de 16.06.2015, însoţit de documentele care au stat la baza 
întocmirii acestui raport, documente înscrise în opisul anexat la raport, cu adresa nr. 325/17.06.2015, conform dovezii 
anexate. 
Administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11095/17.06.2015, a raportului lunar 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 59 alin. 
1 din Legea nr. 85/2014, nr. 9, din data de 16.06.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 9, din data de 16.06.2015, a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsuting.ro, la 
rubrica Portofoliu – Documente M.G.S. Steel Cons SRL. 
Având în vedere că instanţa a dispus să se facă demersuri pentru a se intra în posesia documentelor contabile aflate la 
organele de cercetare, cu adresa nr. 370/14.07.2015, înregistrată la registratura I:P.J. Mehedinţi – Serviciul de 
Investigare a Fraudelor sub nr. 7503/15.07.2015, lichidatorul judiciar a solicitat să i se pună la dispoziţie documentele 
contabile ale debitoarei SC M.G.S. Steel Cons SRL, fiindu-i necesare în vederea întocmirii unui raport privind cauzele 
şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, precum şi pentru formularea unor acţiuni de chemare în 
judecată pentru anularea eventualelor acte frauduloase, solicitând şi numărul dosarului penal. 
Cu adresa nr. 154200/MS/21.07.2015, I.J.P. Mehedinţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a formulat 
răspuns, prin care a comunicat faptul că, în cadrul dosarului penal nr. 290/P/2012, aflat în supravegherea de pe lângă 
Tribunalul Mehedinţi, se efectuează cercetări cu privire la fapte de evaziune fiscală şi spălare a banilor comise atât de 
persoana juridică M.G.S. Steel Cons SRL, cât şi de reprezentanţii acesteia, Găman Marcel Toma şi Mihuţescu Lenuţa, 
iar documentele de evidenţă contabilă predate organelor de urmărire penală sun necesare în cadrul dosarului penal, 
consultarea acestora putându-se efectua la sediul I.P.J. Mehedinţi. 
În baza adresei primite, lichidatorul judiciar s-a deplasat în data de 27.08.2015 la sediul I.P.J. Mehedinţi, unde i-au fost 
puse la dispoziţie documentele contabile ale debitoarei, care se aflau în posesia organului de cercetare penală. 
Cu această ocazie, s-a întocmit dovada din data de 27.08.2015, aducându-i-se la cunoştinţă lichidatorului judiciar că s-a 
început urmărirea penală pentru persoana juridică M.G.S. Steel Cons SRL. 
Având în vedere faptul că niciunul din subiectele îndreptăţite, prevăzute la art. 132 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nu a propus un plan de reorganizare, administratorul judiciar a 
procedat la formularea cererii de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, prin 
care a solicitat dispunerea începerii procedurii falimentului împotriva debitoarei SC M.G.S. Steel Cons SRL, constatând 
că sunt îndeplinite condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit art.145 lit. A, b) din Legea nr. 85/2014 privind 
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procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, „debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare” şi art. 145 lit. 
A, c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, „niciunul dintre celelalte 
subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de art. 132 din Legea nr. 
85/2014, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat”. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, nr. 10, din data de 
27.07.2015, va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 30.09.2015. 
În temeiul art. 47 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC M.G.S. Steel Cons SRL, şedinţa 
urmând să aibă loc în data de 19.08.2015, ora 1330, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi: „exprimarea unui 
punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a 
debitoarei SC M.G.S. Steel Cons SRL, formulată de administratorul judiciar“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 11, din data de 28.07.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 13264/28.07.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, precum şi cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru 
intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC M.G.S. Steel Cons SRL, prezentată spre aprobare, au fost publicate şi 
pot fi consultate şi analizate şi pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro. 
La data de 19.08.2015, ora 1330, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC M.G.S. 
Steel Cons SRL, având la ordinea de zi: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului 
de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC M.G.S. Steel Cons SRL, formulată de 
administratorul judiciar“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC M.G.S. Steel Cons SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 19.08.2015, orele 1330 s-a prezentat reprezentantul unicului creditor, respectiv: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă în 
cuantum de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC M.G.S. Steel Cons SRL, convocată de administratorul judiciar la data de 
19.08.2015, ora 1330, cu un procent de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 
100% din totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea 
în procedura de faliment a debitoarei SC M.G.S. Steel Cons SRL, formulată de administratorul judiciar. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 12/19.08.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 19.08.2015, ora 1330, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 20.08.2015, cu adresa nr. 
436/20.08.2015, conform dovezii anexate. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente M.G.S. Steel Cons SRL. 
De asemenea, în temeiul art. 48 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14116/20.08.2015, a Procesului verbal al Adunării Creditorilor, nr. 13, din data 
de 19.08.2015, conform dovezii anexate. 
În urma verificării documentelor contabile, pentru anul 2013, ultima lună pentru care au fost ridicate documentele 
contabile, s-a constatat că la data de 28.02.2013, era înregistrată în contul 4111 Clienţi suma de 37.363,10 lei, iar în 
conturile de disponibilităţi, respectiv 5311 Casa, 5121 Cont curent şi 581 Viramente interne, suma totală de 108.423,95 
lei. 
În documentele puse la dispoziţie de organul de cercetare penală, nu s-au regăsit documente din care să reiese situaţia 
analitică a clienţilor neîncasaţi, precum şi registrele de contabilitate, respectiv Registrul Carte mare şi Registrul 
inventar. 
De asemenea, nu au fost găsite documente din care să reiese că s-au făcut demersuri de către administratorul societar în 
vederea recuperării sumelor de la clienţi şi nu a s-au regăsit documentele de evidenţă sintetică şi analitică întocmite 
după data de 01.03.2013. 
Pentru aceste motive, lichidatorul judiciar urmează să formuleze cerere de chemare în judecată potrivit art. 169 alin. (1) 
lit. a), c) şi d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă împotriva 
administratorului societar al debitoarei. 
Cu ocazia verificării documentelor contabile, am constatat că, în perioada analizată, respectiv cu trei ani anteriori 
deschiderii procedurii, nu au fost efectuate acte frauduloase susceptibile de a fi anulate potrivit art. 117 şi art. 118 di 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Având în vedere cele consemnate mai sus şi faptul că, împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.08.2015, 
prin care a fost aprobată cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, 
formulată de administratorul judiciar, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
14116/20.08.2015, nu au fost formulate contestaţii, solicităm instanţei de judecată să admită cererea de ridicare a 
dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, care a fost aprobată de Adunarea Creditorilor din 
data de 19.08.2015. 
Termen: 30.09.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


