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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 35, data emiterii: 04.11.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9886/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC M.C.T. Impex SRL, cod de identificare fiscală 17486690, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. I.
C. Brătianu, nr. 11, camera 1, et. P, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/387/2012.
4. Administratori judiciari asociaţi: 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, reprezentată prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL
(succesoare de drept a Cabinetului 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 31215824, nr. de ordine în tabloul
practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin 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 Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de
Insolvenţă Popescu Emil), în calitate de administratori judiciari asociaţi ai debitorului SC M.C.T. Impex SRL, conform
sentinţei nr. 511/2012 din şedinţa publică din data de 12.11.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9886/101/2012, în temeiul art. 59 alin. (1) din O.U.G. nr.
91/2013 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 din O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) 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 din O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru debitoarea

SC M.C.T. Impex SRL
Număr dosar: 9886/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a
Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil)
Debitor: SC M.C.T. Impex 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. 14662/10.09.2013, a
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 28, din data de 05.09.2013.
S-a primit răspuns la adresa nr. 804/30.08.2013 formulată de administratorul judiciar, prin care administratorul special
al debitoarei SC M.C.T. Impex SRL a comunicat următoarele:
„- după confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul sindic prin sentinţa nr. 226/27.05.2013,
administratorul special al debitoarei a stabilit ca prioritatea activităţii curente trebuie să o constituie recuperarea
creanţelor existente la data confirmării planului, cât şi a creanţelor apărute după data confirmării acestuia;
- la data de 31.08.2013 SC M.C.T. Impex SRL are de încasat creanţe în sumă de 1.392.732,00 lei din care 1.286.932,00
lei sunt creanţe aferente unor creditori, care la rândul lor sunt în procedura insolvenţei. Deci rămâne ca posibilă de
încasat în lunile următoare suma de 105.800,00 lei.
Se află în curs de demarare operaţiunile legale de recuperare a acestei sume în timpul cel mai scurt posibil.
- pe lângă aceste creanţe, după confirmarea planului de reorganizare, debitoarea a început demersurile legale pentru
recuperarea creanţelor ce-i revin conform expertizei contabile extrajudiciare efectuate la SC Confort SA Timişoara,
creanţe ce se concretizează în: suma de 1.884.708,00 lei – daune interese ce urmează a fi încasate de la SC Confort SA
Timişoara pentru serviciile prestate pe baza de contracte anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei asupra SC
M.C.T. Impex SRL şi suma de 5.780.522,00 lei – daune interese indirecte ce urmează a fi încasate de la SC Confort SA
Timişoara, pentru serviciile la care s-a făcut referire anterior.
Neîncasarea unei părţi din creanţele totale descrise mai sus, a condus la neplata ratei nr. 2 cuprinsă în graficul de plăţi al
planului de reorganizare.
Considerăm că prin demersurile ce au fost începute de către administratorul special pentru recuperarea în timp util a
unei părţi din totalul creanţelor în cauză SC M.C.T. Impex SRL să poată achita până la 31.10.2013, pe lângă ratele
curente şi rata scadentă a lunii august 2013.
Totodată, sperăm să fim ajutaţi de către administratorul judiciar în demersurile legale începute de noi în vederea
recuperării cât mai urgent a creanţelor în cauză“.
Precizăm faptul că, până la această, dată nu au fost achitate ratele conform planului de reorganizare confirmat.
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a fost depusă o cerere de către creditoarea Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) prin care a solicitat ca în temeiul art. 64 alin. (6) din Legea
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85/2006 privind procedura insolvenţei, să fie virată suma de 1.626,00 lei, reprezentând creanţă bugetară născută ulterior
deschiderii procedurii.
Administratorul judiciar a comunicat solicitarea creditoarei Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii (ANCOM) debitoarei SC M.C.T. Impex SRL solicitând să fie analizată cererea şi să se procedeze la
plata sumei de 1.626,00 lei.
Prin adresa nr. 1218/26.09.2013, administratorul special al debitoarei SC M.C.T. Impex SRL, dl. Cornu Georgică, a
solicitat administratorului judiciar să procedeze la convocarea, în cel mai scurt timp posibil, a Adunării Creditorilor
debitoarei SC M.C.T. Impex SRL, în vederea punerii în discuţie a următoarelor probleme: conform procedurii prealabile
parcurse, respectiv a publicării în Monitorul Oficial al României a Convocatorului pe care îl ataşăm prezentei, a fost
convocată adunarea generală extraordinară a acţionarilor SC Confort SA, pentru data de 07/08.10.2013 cu următoarea
ordine de zi:
„- aprobarea proiectului de fuziune între Confort SA şi Conar SA Arad;
- aprobarea fuziunii prin absorbţie a Confort SA de către Conar SA;
- alegerea organelor de conducere (administrator special) al Conar SA;
- aprobarea noului Act constitutiv al societăţii adaptat conform prevederile proiectului de fuziune“, având în vedere că
se impune formularea unui punct de vedere din partea SC M.C.T. Impex SRL, în calitate de acţionar al SC Confort SA,
cu privire la ordinea de zi menţionată mai sus, solicităm convocarea creditorilor societăţii subscrise, în vederea obţinerii
acordului acestora pentru realizarea celor 4 puncte de mai sus.
Având în vedere cererea formulată de administratorul special, administratorul judiciar a procedat la convocarea
Adunării Creditorilor debitoarei SC M.C.T. Impex SRL, având la ordinea de zi:
„1. Aprobarea proiectului de fuziune între SC Confort SA Timişoara şi SC Conar SA Arad;
2. Aprobarea fuziunii prin absorţie a SC Confort SA Timişoara de către Conar SA Arad;
3. Alegerea organelor de conducere (administrator special) al SC Conar SA Arad;
4. Aprobarea noului Act Constitutiv al societăţii adaptat conform prevederilor proiectului de fuziune“, şedinţa urmând să
aibă loc la data de 04.10.2013, ora 1500.
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15774/30.09.2013.
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost comunicată creditorilor debitoarei SC M.C.T. Impex SRL la
adresele de e-mail.
La data de 30.09.2013, creditorul BCR Leasing IFN SA a solicitat comunicarea proiectului de fuziune între SC Confort
SA şi SC Conar SA. Administratorul judiciar a procedat la transmiterea proiectului solicitat de către creditorul BCR
Leasing IFN SA.
Cu adresa nr. 3277/01.10.2013, creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, a solicitat
administratorului judiciar să invedereze debitoarei să achite obligaţiile fiscale curente de plată, precum şi cele două rate
restante scadente în luna august şi luna septembrie 2013, înscrise în graficul de plăţi rate din planul de reorganizare.
Prin aceeaşi adresă, creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi a solicitat administratorului
judiciar să procedeze la formularea cererii de ridicarea a dreptului de administrare a administratorului special Cornu
Georgică şi intrarea în procedura de faliment a societăţii pentru nerespectarea planului de reorganizare confirmat de
judecătorul sindic.
La data de 30.04.2013 ora 1500 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC M.C.T. Impex SRL, având la
ordinea de zi:
„1. Aprobarea proiectului de fuziune între SC Confort SA Timişoara şi SC Conar SA Arad;
2. Aprobarea fuziunii prin absorţie a SC Confort SA Timişoara de către Conar SA Arad;
3. Alegerea organelor de conducere (administrator special) al SC Conar SA Arad;
4. Aprobarea noului Act Constitutiv al societăţii adaptat conform prevederilor proiectului de fuziune“.
La şedinţa Adunării Creditorilor SC M.C.T. Impex SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data
de 04.10.2013, orele 1500 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:
1. Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Pîrvu Dorinel, în calitate de delegat.
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA, reprezentată de avocat Cătălin Petrea;
2. SC Bau Center Vest SRL, reprezentată de dl. Corlan Daniel, în calitate de administrator;
3. Bancpost SA, reprezentată de dna. Gabriela-Suzana Niculiţa, în calitate de director şi de dna. Cristina Muşat, în
calitate de ofiţer recuperare;
4. Piraeus Leasing România IFN SA, reprezentată prin dl. Costin Ciotec, în calitate de director general şi dna. Diana
Vişan, în calitate de director general adjunct;
5. SC BCR Leasing IFN SA, reprezentată prin dl. Alexandru Preotu, în calitate de avocat;
6. SC Impuls Leasing România IFN SA, reprezentată de dl. Marc Aureliu Horia, în calitate de avocat.
Se constată că, Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 04.10.2013 ora 1500 cu un procent de 44,09183% din
totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 73,08496% din totalul creanţelor prezente sau care au
transmis un punct de vedere în scris, se abţine de la votarea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi.
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 07.10.2013.
De asemenea, procesul verbal a fost comunicat creditorilor debitoarei SC M.C.T. Impex SRL la dresele de e-mail.
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Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 31, din data de 04.10.2013, care a
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16295/08.10.2013.
Administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei SC M.C.T. Impex SRL adresa nr.
913/08.10.2013, prin care a solicitat o situaţie privind cheltuielile de procedură neachitate, înregistrate de societate după
data deschiderii procedurii de insolvenţă, până la data de 08.10.2013. Situaţia va fi întocmită detaliat pentru fiecare
creditor în parte şi pe vechime, precizând ce reprezintă această datorie (servicii, marfă, creanţă bugetară, etc.).
Au fost primite următoarele situaţii solicitate de administratorul judiciar: situaţie venituri, cheltuieli, rezultat aferent
perioadei noiembrie 2012 – septembrie 2013 şi situaţia cheltuielilor neachitate înregistrate după data deschiderii
procedurii de insolvenţă până la data de 08.10.2013.
Administratorul special al debitoarei SC M.C.T. Impex SRL a comunicat administratorului judiciar o adresă, prin care a
solicitat efectuarea majorării de capital social a societăţii SC Full Print Banat SRL, la care debitoarea insolventă SC
M.C.T. Impex SRL deţine calitatea de asociat, majorarea capitalului social propunându-se a se efectua prin cooptare de
asociat.
În temeiul art. 51 alin. 2 din O.U.G nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
administratorul judiciar a procedat la întocmirea convocării Comitetului Creditorilor a vând la ordinea de zi: „aprobarea
efectuării majorării de capital social a societăţii SC Full Print Banat SRL (J35/724/1998) la care debitoarea insolventă
SC M.C.T. Impex SRL deţine calitatea de asociat. Majorarea capitalului social se propune a se efectua prin cooptare de
asociat“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 01.11.2013, ora 1300.
Convocarea Comitetului Creditorilor a fost comunicată membrilor Comitetului Creditorilor debitoarei SC M.C.T. Impex
SRL la adresele de e-mail.
Având în vedere solicitarea creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi prin adresa nr.
3277/01.10.2013 şi datorită faptului că până la această dată nu au fost achitate trei rate din graficul de plăţi al planului
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.C.T. Impex SRL, constatând că sunt îndeplinite condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit art. art.145
lit. C din O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă „obligaţiile de plată şi
celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii
debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale“.
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment va fi depusă la dosarul cauzei
la termenul din data de 04.11.2013.
În temeiul art. 48 şi următoarele din O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor 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,
formulată de administratorul judiciar“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 11.11.2013, ora 1400.
Convocarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 31.10.2013.
La data de 31.10.2013 ora 1300 a avut loc şedinţa Comitetului Creditorilor a vând la ordinea de zi: „aprobarea efectuării
majorării de capital social a societăţii SC Full Print Banat SRL (J35/724/1998) la care debitoarea insolventă SC M.C.T.
Impex SRL deţine calitatea de asociat. Majorarea capitalului social se propune a se efectua prin cooptare de asociat“.
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC M.C.T. Impex SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în
data de 01.11.2013, orele 1300 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor:
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Mehedinţi, creditor bugetar, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în calitate de
delegat.
Se constată că la şedinţa Comitetului Creditorilor debitorului SC M.C.T. Impex SRL din data de 01.11.2013, ora 1300
nu a fost întrunit cvorumul legal, respectiv, a fost prezent unul din trei membrii ai Comitetului Creditorilor.
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 04.11.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru ca Adunarea Creditorilor să-şi exprime un
punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment,
întrucât a fost convocată Adunarea Creditorilor la data de 11.11.2013, ora 1400.
Termen procedural: 04.11.2013.

Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a
Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil), prin Motoi Gogu


