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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 23, data emiterii: 13.05.2016 

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. Lichidator 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 lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Westlead Company SRL, 
conform Sentinţei nr. 405/2015 din şedinţa publică de la 07.09.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 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 2 (două) 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 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Westlead Company SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Pentru termenul administrativ de control din data de 07.03.2016, cu adresa nr. 94/07.20.2016, lichidatorul judiciar a 
depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 07.03.2016, 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 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 22, din data de 
04.03.2016, însoţit de documentele care au stat la baza întocmirii acestui raport, documente înscrise în opisul anexat la 
raport. 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4709/07.03.2016, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 22, din data de 04.03.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 22, din data de 04.03.2016, 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 de la Tribunalul Mehedinţi o adresă prin care a solicitat lichidatorului judiciar, ca până la termenul din 
16.04.2016, să comunice instanţei: 
- soluţia ce se va pronunţa în dosarul asociat nr. 4586/101/2014/a1, având ca obiect antrenarea răspunderii 
administratorilor Vintilescu Mihail-Daniel, Ghianca Gheorghe şi Lazăr Simona Elisabeta. 
S-a primit de la Camera Notarilor Publici adresa nr. C1716/28.03.2016, prin care a comunicat că pentru eliberarea 
răspunsului solicitat este necesar copie de pe certificatul de deces şi un tarif de verificare a succesiunii în cuantum de 60 
lei. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 4586/101/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, având ca 
obiect „angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006“ pentru întregul pasiv al societăţii debitoare, 
împotriva pârâţilor Vintilescu Mihail-Daniel, Ghianca Gheorghe şi Lazăr Simona-Elisabeta şi s-a constatat că, la 
termenul din data de 04.04.2016 instanţa a dispus: „Disjunge capătul de cerere privind atragerea răspunderii asociatului 
Ghianca Gheorghe şi dispune înregistrarea unui nou dosar asociat cu această parte, dosar ce va fi repartizat manual la 
completul CD 12 F . Încuviinţează probatoriul solicitat de părţi , pentru reclamant proba cu înscrisuri şi interogatoriu 
pârâţilor , pentru pârâţi Vintilescu Mihail şi Lazăr Simona proba cu înscrisuri şi expertiză specialitatea contabilitate. Se 
desemnează prin tragere la sorţi expert Marmaneanu Marius cu un onorariu provizoriu de 400 lei în sarcina pârâţilor cu 
obiectivele solicitate de reprezentantul acestora. Acordă termen la 16.05.2016 , pentru când urmează a se încunoştinţa 
expertul cu adresă şi menţiunea că onorariu de expert urmează a fi achitat de către pârâţi, urmând să depună la dosar 
raportul doar după achitarea onorariului încuviinţat. În situaţia în care pârâţii nu vor depune la dosar dovada achitării 
onorariului de expert în sumă de 400 lei vor fi decăzuţi din proba cu expertiză“. 
De asemenea, s-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 4586/101/2014/a2 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
având ca obiect „Angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006“ împotriva pârâtului Ghianca Gheorghe şi 
s-a constatat că în şedinţa publică din data de 04.04.2016 instanţa a dispus: „În temeiul art. 412 C.pr,.civ suspendă 
judecarea cauzei. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării“. 
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Lichidatorul judiciar a formulat punct de vedere scris prin care a solicitat respingerea cererii de creanţă ca tardiv 
formulată de SC Compania pentru Servicii Publice Mehedinţi, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 
16.05.2016 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru soluţionarea 
dosarului nr. 4586/101/2014/a1. 
Termen administrativ de control: 16.05.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


