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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 14, data emiterii: 21.03.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9709/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina
Crăciun.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş.
3. Debitor: SC Manon Lescaut SRL, cod de identificare fiscală 8591280, sediul social în Timişoara, str. Pomiculturii, nr.
23, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/418/1996.
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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană
juridică Motoi Gogu şi Cabinet 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 20880260, înregistrată în Registrul
Societăţilor Profesionale sub nr. 1B1828, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 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 Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, în calitate de administratori
judiciari asociaţi ai debitorului SC Manon Lescaut SRL, conform încheierii nr. 2230 din şedinţa publică din data de
29.10.2012, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9709/30/2012, în temeiul art. 21 alin. 1 din
Legea privind procedura insolvenţei, comunică raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 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 lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, pentru debitoarea SC Manon Lescaut

SRL
Număr dosar: 9709/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil
Debitor: SC Manon Lescaut SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:

Raport luna martie 2013
Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, în calitate de administratori judiciari asociaţi ai
debitorului SC Manon Lescaut SRL, cod de identificare fiscală 8591280, număr de ordine în registrul comerţului
J35/418/1996, aflată în procedura generală de insolvenţă conform încheierii nr. 2230 din şedinţa publică din data de
29.10.2012, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9709/30/2012, conform dispoziţiilor art. 21
alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următorul raport:
La data de 19.03.2013, ora 1000 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Manon Lescaut SRL, având la
ordinea de zi: ,,votarea planului de reorganizare propus de debitoarea SC Manon Lescaut SRL Timişoara”.
Cu privire la punctul de pe ordinea de zi Adunarea creditorilor prezenţi, precum şi cei care şi-au exprimat un punct de
vedere în scris, a hotărât: categoria de creanţe chirografare ce deţine un procent de 95,54397% din totalul creanţelor
înscrise la masa credală a votat pentru aprobarea planului de reorganizare şi categoria de creanţe bugetare ce deţine un
procent de 4,45603% din totalul creanţelor înscrise la masa credală a votat împotriva planului de reorganizare. Având în
vedere cele consemnate mai sus, urmează ca judecătorul sindic să aplice prevederile art. 101 din Legea 85/2006 privind
peocedura insolvenţei.
Procesul verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC Manon Lescaut SRL însoţit de punctele de vedere primite de la
creditori, care au fost consemnate în procesul verbal, au fost depuse la grefa Tribunalului Timiş în data de 21.03.2013.
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorilor debitoarei SC Manon Lescaut SRL.
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5246/26.03.2013.
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat faptul că a fost formulată contestaţie împotriva procesului verbal al
Adunării Creditorilor din data de 19.03.2013 de către creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş care are
termen la data de 02.05.2013.
Administratorul judiciar a transmis către administratorul special al debitoarei SC Manon Lescaut SRL, respectiv către
doamna Cornu Oana Maria o notificare cu privire la atribuţiunile administratorului special astfel:
În temeiul atribuţiunilor conferite de dispoziţiile art. 20 alin. (1) lit. e din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, vă solicităm următoarele:
SC Manon Lescaut SRL, cod de identificare fiscală 8591280, sediul social în Timişoara, str. Pomiculturii, nr. 23, jud.
Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/418/1996, se află în procedura generală de insolvenţă în care
debitoarei i s-a permis să îşi administreze activitatea.
În calitatea de administrator special vă solicităm să îndepliniţi întocmai atribuţiunile ce vă revin în conformitate cu
dispoziţiile art. 3 pct. 26-30 şi art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel:
- să gestionaţi în mod corespunzător patrimoniul debitoarei aşa cum a fost el preluat de la administratorii statutari la data
desemnării dumneavoastră în calitate de administrator special;
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- să administraţi activitatea debitoarei în mod eficient şi aceasta să nu înregistreze pierderi sub sancţiunea prevăzută de
lege;
- să vă exprimaţi intenţia de a propune în numele debitoarei un plan de reorganizare, potrivit art. 28 alin. (1) lit. h
coroborat cu art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- să participaţi în calitate de reprezentant al debitoarei, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 79 şi 80 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei;
- să formulaţi contestaţii în cadrul procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- să propuneţi un plan de reorganizare în condiţiile art. 94 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
De asemenea, vă rugăm a avea în vedere dispoziţiile art. 46 şi art. 49 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei respectiv: după data deschiderii procedurii de insolvenţă, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de
debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule, cu excepţia celor aferente operaţiunilor curente sau cele aprobate de
judecătorul sindic;
Astfel, potrivit art. 3 pct. 14 din Legea nr. 85/2006, activităţile curente reprezintă acele fapte de comerţ şi operaţiuni
financiare propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie, în cursul normal al comerţului său, cum ar fi:
a) continuarea activităţilor contractate, conform obiectului de activitate;
b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora;
c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente;
- să întocmiţi, să păstraţi şi să depuneţi la dosarul cauzei lunar o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările
efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a
cocontractanţilor;
- să supuneţi spre autorizare, în exercitare atribuţiunilor de supraveghere a administratorului judiciar, toate actele,
operaţiunile şi plăţile care depăşesc condiţiile activităţii curente;
- să formulaţi o cerere cu privire la autorizarea acestor operaţiuni (operaţiuni care depăşesc activitatea curentă) către
administratorul judiciar în vederea convocării de către acesta, în termen de maxim 5 zile de la primirea acesteia a
Comitetului creditorilor, în vederea aprobării;
- în cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanţii, se va ţine seama de
prevederile art. 39 referitoare la acordarea unei protecţii corespunzătoare creanţei garantate;
Dacă nu sunt respectate condiţiile legale conform celor menţionate mai sus, legiuitorul a stabilit prin art. 46 din Legea nr
. 85/2006 că în afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele,
operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. Pentru expedierea acestei notificări
s-a plătit cu factura nr. 2220327/02.04.2013, suma de 4,90 lei.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 02.05.2013.

Administratori judiciari asociaţi:Yna Consulting SPRL,Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, prin Motoi
Gogu


