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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 4, data emiterii: 25.11.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9012/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Zoican Dorinel.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Senza Conf Lady’S SRL, cod de identificare fiscală RO 30556424, sediul social în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Dr. Saidac, nr. 66, camera 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/321/2012.
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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi
Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Senza Conf Lady’S SRL,
conform Sentinţei nr. 612/2013 din şedinţa publică de la 30.09.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9012/101/2013, 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 Senza Conf Lady’S SRL
Număr dosar: 9012/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Zoican Dorinel
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Senza Conf Lady’S SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Ca urmare a cererii formulate de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova prin reprezentant Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Piaţa Radu Negru, nr. 1,
jud. Mehedinţi, instanţa a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC Senza Conf
Lady’S SRL, conform art. 33 alin. 6 din nr. Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
În temeiul art. 34 din nr. Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat administrator judiciar
practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr.
18, jud. Mehedinţi.
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă la data de 11.11.2013. Alte termene
stabilite prin sentinţa de intrare în procedura generală de insolvenţă: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.11.2013. Termenul limită pentru depunerea
eventualelor contestaţii este 02.12.2013. Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
06.12.2013.
După deschiderea procedurii generale de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16521 din data de 10.10.2013, a notificării deschiderii procedurii. 
Deschiderea procedurii de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul
Naţional din data de 10.10.2013. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr. 0007482/08.10.2013 suma de
56,42 lei.
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă,
şedinţa urmând să aibă loc în data de 27.11.2013, ora 1100, 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:
„- prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art. 59 din Legea 85/2006;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Senza Conf Lady’S SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4)
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr.
612/2013 din şedinţa publică de la data de 30.09.2013, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei, teza ultimă;
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC
Senza Conf Lady’S SRL“.
La data de 07.10.2013, 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. Pentru trimiterea acestor
notificări s-a plătit cu chitanţa nr. 3948557/07.10.2013, suma de 9,80 lei.
Administratorul societar nu a pus la dispoziţie a documentele contabile solicitate.
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Cu adresa nr. 898/04.10.2013, am solicitat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale să ne
comunice dacă debitoarea SC Senza Conf Lady’S SRL a figurat sau figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe
teritoriul localităţii Drobeta-Turnu-Severin.
Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a formulat răspuns cu adresa nr.
33606/11.10.2013 prin care a comunicat că debitoarea nu figurează în evidenţele fiscale.
Având în vedere faptul că administratorul societar nu a pus la dispoziţie documentele contabile, administratorul judiciar
a verificat pe site-ul Ministerului de Finanţe şi a constatat că, ultimul bilanţ depus a fost la data de 31.12.2012.
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării
de insolvenţă pentru debitoarea SC Senza Conf Lady’S SRL prevăzut de art. 58 lit. a) şi art. 97 alin. (1) din OUG nr.
91/2013 privind procedurile prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Senza Conf
Lady’S SRL prevăzut de art. art. 58 lit. a) şi art. 97 alin. (1) din OUG nr. 91/2013 privind procedurile prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18327/05.11.2013.
De asemenea, raportul întocmit în condiţiile art. 58 lit. a) şi art. 97 alin. (1) din OUG nr. 91/2013 privind procedurile
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 25.11.2013.
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la
masa credală şi a constatat că a fost depusă o singură cerere de creanţă de creditorul Administraţia Judeţeană a Finaţelor
Publice Mehedinţi pentru suma de 57.936,00 lei.
A fost verificată cererea de creanţă în conformitate cu art. 66 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, după
care, în conformitate cu dispoziţiile art. 72 alin. 1 din Legea 85/2006, s-a procedat la întocmirea Tabelului preliminar al
creanţelor împotriva debitoarei SC Senza Conf Lady’S SRL, care cuprinde creditorul Administraţia Judeţeană a
Finaţelor Publice Mehedinţi cu o creanţă bugetară în sumă de 57,936,00 lei.
Tabelul preliminar al creanţelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de
25.11.2013.
De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 25.11.2013.
Având în vedere faptul că nu au fost puse la dispoziţie documentele contabile ale societăţii, nu se poate face o analiză cu
privire la cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă, administratorul judiciar, urmează să
formuleze o cerere de antrenare a răspunderii administratorului societar conform art. 138 alin. 1 lit. a şi d din Legea
85/2006, deoarece refuzul de a pune la dispoziţie documentele contabile, poate conduce la ideea că aceste documente nu
ar exista, sau în condiţiile în care ar exista, acestea nu au fost întocmite conform legii.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 25.11.2013.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


