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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 26, data emiterii: 27.11.2013

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, 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 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 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 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. 21 din legea 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 Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a
Cabinetului 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 de activitate pentru perioada octombrie-noiembrie 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:
Administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14867/13.09.2013, raportul lunar privind
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr.
22, din data de 09.09.2013 conform dovezii anexate.
La data de 13.09.2013, ora 1430 s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Creditorilor, având la ordinea de zi:
„aprobarea cererii administratorului special al debitorului SC Manon Lescaut SRL cu privire la confirmarea
avocatului Vintila Eugen Claudiu privind asistarea, reprezentarea, acordarea de consultaţii juridice, redactarea şi
semnarea de acte, cereri şi alte căi de atac, forme de executare, orice alte activităţi ce privesc reprezentarea juridică a
subscrisei în faţa instanţelor de judecată şi a remuneraţiei acestuia în următoarea formă: componenţa fixă-onorariu
18.662,00 lei inclusiv TVA şi componenţa variabilă, onorariu de succes de 10% din valoarea stabilită de instanţă cu titlu
de prejudiciu privind următoarele dosare:
- 31882/325/2011* - plângere contravenţională aflată în faza de recurs pe rolul Tribunalului Timiş cu termen în
29.10.2013;
- 1348/30/2013 – acţiune în contencios administrativ pentru anularea Dispoziţiei nr. 68/18.01.2012 pe rolul Tribunalului
Timiş cu termen în 13.09.2013“.
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Manon Lescaut SRL au trimis puncte vedere în scris următorii creditori:
1. Cojocaru Silviu-Gheorghe – creditor chirografar;
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, creditor bugetar, reprezentată de şef administraţie Tudor
Constantin.
S-a constatat că la şedinţa Comitetului Creditorilor, doi din cei trei membrii ai comitetului creditorilor au transmis
puncte de vedere în scris,  din care unul respectiv Cojocaru Silviu-Gheorghe a votat pentru aprobarea cererea
administratorului special al debitorului SC Manon Lescaut SRL cu privire la confirmarea avocatului Vintila Eugen
Claudiu, iar creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş votează împotriva aprobării cererii
administratorului special al debitorului SC Manon Lescaut SRL cu privire la confirmarea avocatului Vintila Eugen
Claudiu, motiv pentru care nu poate fi luată o decizie potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. 4 din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei.
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Procesul-verbal al Comitetului Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalul Timiş prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire, la data de 16.09.2013. Pentru expedierea procesului verbal s-a plătit cu factura nr.
3448893/16.09.2013, suma de 5,75 lei.
De asemenea, procesul-verbal a fost comunicat membrilor Comitetului Creditorilor la adresele de e-mail ale acestora
conform dovezilor anexate.
Prin adresa nr. 915/08.10.2013, administratorul judiciar a solicitat administratorului special al debitoarei SC Manon
Lescaut, dnei. Cornu Oana „o situaţie privind cheltuielile de procedură neachitate, înregistrate de societate după data
deschiderii procedurii de insolvenţă, până la data de 08.10.2013. Situaţia a fost solicitată a se întocmi detaliat pentru
fiecare creditor în parte precizând vechimea sumelor , precum şi natura datoriei (servicii, marfă, creanţă bugetară, etc.)“.
Situaţia fost solicitată să fie transmisă într-un termen de maxim 3 (trei) zile de la comunicarea adresei.
Adresa nr. 915/08.10.2013 a fost comunicată administratorului special al debitoarei la adresa de e-mail.
S-au primit situaţiile solicitate de către administratorul judiciar, care sunt prezentate în tabelele de mai jos şi sunt
anexate prezentului raport:
- Situaţie venituri-cheltuieli în perioada 01.11.2012 - 30.09.2013

Nr. crt. Luna An Venituri totale Cheltuieli totale Diferenţa
profit+/pierdere-

Diferenţa
cumulat

1 noiembrie 2012 472.147,00 495.918,00 -23.771,00 -23.771,00
2 decembrie 2012 456.678,00 432.667,00 24.011,00 240,00
3 ianuarie 2013 266.801,00 311.419,00 -44.618,00 -44.378,00
4 februarie 2013 191.131,00 265.120,00 -73.989,00 -118.367,00
5 martie 2013 127.541,00 145.029,00 -17.488,00 -135.855,00
6 aprilie 2013 153.951,00 181.382,00 -27.431,00 -163.286,00
7 mai 2013 130.353,00 167.248,00 -36.895,00 -200.181,00
8 iunie 2013 218.837,00 171.610,00 47.227,00 -152.954,00
9 iulie 2013 147.358,00 130.997,00 16.361,00 -136.593,00

10 august 2013 65.224,00 12.388,00 52.836,00 -83.757,00
11 septembrie 2013 237.299,00 138.440,00 98.859,00 15.102,00

Total 2.467.320,00 2.452.218,00 15.102,00
- În urma analizei situaţiei financiare, administratorul judiciar a constatat ca de la deschiderea procedurii generale şi
până la data de 30.09.2013 debitorul insolvent SC Manon Lescaut SRL are datorii neachitate după cum urmează:

Nr.
crt. Cod Partener Sold -999 - 0

zile 1 - 30 zile 31 - 60
zile

61 - 90
zile

91 - 120
zile

121 -
180 zile

Peste 180
zile

1 1153277
1

Agroalim
Distribution

SRL
5.356,20 0,00 5.356,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1062303 C+C SA 790,36 790,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1654101
0

Codlea Vial
International 2.975,87 0,00 2.975,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1735921
2

Conti
Profesional SRL 506,10 0,00 506,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1141173
7

Delaco
Distribution

SRL
2.596,84 0,00 2.596,69 0,07 0,00 0,08 0,00 0,00

6 1444471
2 Elit SRL 1.412,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412,94

7 1113786
1 Emiliana SRL 236,04 0,00 236,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1671659
7

Emilliani
Distribution

SRL
1.364,90 0,00 1.364,89 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1316839
2

Eurotabros Com
SRL 261,09 0,00 261,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 8977842 Fadris Lux SRL 469,84 0,00 469,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 6429479 Fast Connection
Trading SRL 64,18 0,00 64,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1077870
1

Full Print Banat
SRL 2.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,00
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13 3044320
4

Hovorka ITC
SRL 260,40 130,20 130,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 8024730 Incremental
SRL 425,52 0,00 225,88 0,00 0,00 0,00 199,64 0,00

15 6633311 Izometal-Magell
an SRL 10.631,98 2.219,68 8.412,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2864058
1

Kaola Food
SRL 629,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,87

17 9299080 Medici S SRL 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
18 3720057 Monoprix SRL 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00
19 9368546 Primalact SRL 2.427,15 138,90 1.293,61 0,00 448,88 236,59 250,97 58,20

20 1518007
4 Printtech SRL 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 2626668
6

Prod Altiman
SRL 2.524,58 1.244,35 1.280,50 0,00 -0,27 0,00 0,00 0,00

22 5888716 RCS &RDS SA 131,84 0,00 0,00 131,84 0,00 0,00 0,00 0,00

23 2691430
3

Tioss
Distributie 1.247,90 0,00 1.247,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 2801591
5 Tosa Trade SRL 1.025,19 0,00 1.025,20 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

25 1650362
9

West Beverages
SRL 756,75 0,00 223,94 136,90 223,20 172,71 0,00 0,00

Total 39.219,54 4.523,49 27.870,43 268,81 671,81 409,38 450,61 5.025,01

Situaţia încasărilor şi plăţilor prin caserie aferente perioadei septembrie – noiembrie 2013:
Perioada
: 01.09-30.11.2013

Luna Zi Docu ment Explicatie Cont DEBIT CREDIT Sold

Sold initial la 1 ianuarie 69,258.10 0

Report perioada
anteriora

1,329,231.2
4

1,382,396.0
1 16,093.33

sept.-nov
. casa incasari clienti 4111 42479.81 58573.14

sept.-nov
. casa

incasari numerar bon
fiscal 707 286156.48

344729.6
2

sept.-nov
. casa

incasari numerar bon
fiscal 4427 68607.66

413337.2
8

sept.-nov
. casa ridicare numerar din banca 5121 0.00

413337.2
8

sept.-nov
. casa decontari cu asociatii 4551 0.00

413337.2
8

sept.-nov
. casa achitat bugetul de stat 444+4423 16650.00

396687.2
8

sept.-nov
. casa achitat BAS+BFS 707 12653.00

384034.2
8

sept.-nov
. casa achitari furnizori 401 204920.15

179114.1
3

sept.-nov
. casa achitari salarii 421 57198.00

121916.1
3

sept.-nov
. casa achitat deconturi 542 71739.72 50176.41
sept.-nov
. casa depunere numerar 5121 23000.00 27176.41

Rulaj luna 397243.95 386160.87 27176.41

Rulaj cumulat total 1726475.19 1768556.88 27176.41
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Total sume curente 1795733.29 1768556.88 27176.41

TOTAL GENERAL

Situaţia încasărilor şi plăţilor prin bancă aferente perioadei septembrie – noiembrie 2013:
Perioada
: 01.09-30.11.2013

Luna Zi Docu ment Explicatie Cont DEBIT CREDIT Sold

Sold initial la 1 ianuarie 38,593.53 0

Report perioada
anteriora

500899.1
7

511808.1
7 27684.53

sept.-nov
. banca incasari clienti 4111 34106.87 61791.40
sept.-nov
. banca incasari card 707 13417.62 75209.02
sept.-nov
. banca incasari card 4427 3220.25 78429.27
sept.-nov
. banca depunere numerar 5311 23000.00

101429.2
7

sept.-nov
. banca ridicare numerar 5311 0.00

101429.2
7

sept.-nov
. banca incasat dobanda 766 3.77

101433.0
4

sept.-nov
. banca achitat furnizori 401 44491.24 56941.80
sept.-nov
. banca

achitat B.S.+
BAS+BFS 473 28989.00 27952.80

sept.-nov
. banca comision banca 627 1064.46 26888.34

sept.-nov
. banca achitat retineri angajati 427 5190.00 21698.34

sept.-nov
. banca achitat tva 4423 16251.00 5447.34

Rulaj luna 73748.51 95985.70 5447.34

Rulaj cumulat total
574647.6

8
607793.8

7 5447.34

Total sume curente
613241.2

1
607793.8

7 5447.34

TOTAL GENERAL

Prin adresa nr.545/10.10.2013 , administratorul special al debitoarei solicită administratorului judiciar în temeiul art.49
alin.2 din Legea 85/2006 , convocarea în cel mai scurt timp a Comitetului Creditorilor debitoarei SC Manon Lescaut
SRL cu următoarea ordine de zi: „aprobarea contractului de asistenţă juridică nr. 2/10.10.2013 al avocatului Adrian
Gîrbovean şi a remuneraţiei menţionate în contract“.
Având în vedere cererea administratorului special, administratorul judiciar a procedat la convocarea Comitetului
Creditorilor debitoarei SC Manon Lescaut SRL, în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, având la ordinea de zi: „aprobarea contractului de asistenţă juridică nr. 2/10.10.2013 al avocatului Adrian
Gîrbovean şi a remuneraţiei menţionate în contract“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 22.10.2013, ora 1200 la
sediul Yna Consulting SPRL situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud.
Mehedinţi.
Convocarea Comitetului Creditorilor, nr. 23, din data de 14.10.2013, întocmită de administratorul judiciar, însoţită de
cererea nr. 545/10.10.2013 a administratorului special al debitoarei şi de contractul de asistenţă juridică nr.
2/10.10.2013 încheiat între Cabinet de avocat Adrian Gîrbovean şi SC Manon Lescaut SRL, a fost comunicată
membrilor Comitetului la adresele de e-mail.
La data de 22.10.2013, ora 1200 a avut loc şedinţa Comitetului Creditorilor, având la ordinea de zi: „aprobarea
contractului de asistenţă juridică nr. 2/10.10.2013 al avocatului Adrian Gîrbovean şi a remuneraţiei menţionate în
contract“.
La şedinţa Comitetului Creditorilor SC Manon Lescaut SRL au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori:
1. ANAF Timiş, reprezentată prin dl. Tudor Constantin, în calitate de Şef Administraţie, prin dl. Morariu Valentin
Pavel, în calitate de Şef Serviciu şi prin dl. Ruian Marius, în calitate de consilier juridic;
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2. SC Conar SA Arad, reprezentată de administrator special Paşca Florin, sub supravegherea administratorului judiciar
Expert SPRL – Filiala Timiş prin Dana Anghel – asociat coordonator.

Membrii comitetului creditorilor debitoarei SC Manon Lescaut SRL, au votat după cum urmează:
- creditorul  SC Conar SA Arad votează împotriva aprobării contractului de asistenţă juridică nr. 2/10.10.2013 al
avocatului Adrian Gîrbovean şi a remuneraţiei menţionate în contract;
- creditorul ANAF Timiş votează împotriva contractului de asistenţă juridică nr. 2/10.10.2013. De asemenea creditorul
ANAF Timiş mandateaza administratorul judiciar să negocieze cu avocatul Adrian Girbovean un contract de asistenţă
juridică care să prevadă o remuneraţie considerată la nivel de societate finanţatoare/de leasing şi nu pe contract.
În situaţia în care prevederile de la art. 2 se referă la o remuneraţie/acţiune, prin acţiune înţelegându-se o acţiune
introdusă împotriva unei societăţi de leasing pentru toate contractele încheiate cu respectiva societate, aprobă contractul
de asistenţă juridică nr. 2/10.10.2013 al dlui. avocat Adrian Girboveanu.
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Comitetului Creditorilor din data de 22.10.2013, ora 1200 a fost depus la
grefa Tribunalului Timiş la data de 23.10.2013.
De asemenea, procesul-verbal a fost comunicat membrilor Comitetului Creditorilor la adresele de e-mail conform
dovezilor anexate.

Administratorul special al debitoarei a formulat adresa nr. 2077/04.10.2013 către ANAF - DGFP Timiş, depusă la
registratura ANAF sub nr. 10724/04.10.2013, prin care a comunicat următoarele: <<la data de 29.10.2013, în dosarul
nr. 9709/30/2013 s-a dispus începerea procedurii generale de insolvenţă faţă de debitoarea SC Manon Lescaut SRL.
În perioada 22.10.2012-23.11.2012 s-a desfăşurat la sediul debitoarei inspecţia fiscală în baza Ordinului de Serviciu
nr. 1272/22.10.2013 şi rezultatele acestei inspecţii sunt cuprinse în Raportul de inspecţie fiscală nr.
F-TM-613/29.11.2012 (constituit obligaţii suplimentare de plată în sumă de 515.367,00 lei). Subliniem faptul că a fost
supusă verificării fiscale perioada 01.01.2009-30.06.2012 şi deci rezultatele inspecţiei fiscale sunt aferente perioadei
anterioare datei de 29.10.2012, data începerii procedurii generale de insolvenţă faţă de debitoare”.
În data de 06.12.2012 a fost înregistrată la Tribunalul Timiş cererea de creanţă în sumă de 561.442,00 lei a
ANAF-DGFP Timiş, având numărul intern 57.526/04.12.2012.Această cerere conţine următoarea menţiune: „În
prezent la societatea debitoare se desfăşoară o inspecţie fiscală, urmând ca instituţia noastră să îşi rezerve dreptul de a
înscrie eventualele creanţe suplimentare constatate“.Faţă de cele de mai sus şi având în vedere prevederile art. 75
alin. (1) al Legiin nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, vă rugăm să solicitaţi administratorului judiciar
modificarea creanţei dvs. cuprinsă în tabelul definitiv al creanţelor faţă de averea debitoarei (modificare, care va
consta în adăugarea şa creanţa de 561.442,00 lei a creanţei suplimentare de 515.367,00 lei rezultată din Raportul de
inspecţie fiscal nr. F-TM-613/29.11.2012).Menţionăm faptul că de la data începerii procedurii insolvenţei generale, SC
Manon Lescaut SRL, a constituit obligaţii bugetare şi a plătit la bugetul de stat peste 290.000,00 lei.Aceasta este o
dovadă în plus a faptului că activitatea debitoarei poate fi redresată în baza unui plan de reorganizare ce va avea în
vedere şi creanţa suplimentară a ANAF - DGFP Timiş, menţionată mai sus“>>.

Urmare a adresei nr. 10724/07.10.2013 a administratorului special al debitoarei, ANAF – DGRFP Timişoara – AJFP
Timiş – Colectare Contribuabili Mijlocii Timiş a formulat răspuns cu adresa nr. 12627/14.10.2013 prin care a solicitat
suplimentarea masei credale cu suma de 244.438,00 lei, reprezentând obligaţii fiscale de plată ale SC Manon Lescaut
SRL stabilite prin decizia de impunere privind obligaţiile fiscale de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-TM
671/29.11.2012 şi neachitate la zi.
ANAF – DGRFP Timişoara – AJFP Timiş a precizat faptul că diferenţa de obligaţii fiscale între sumele stabilite iniţial
în cuantum de 515.367,00 lei şi obligaţiile fiscale neachitate în prezent, au fost stinse conform evidenţei fiscale prin
plată sau autocompensare.
Anexăm la prezentul raport adresa nr. 12627/14.10.2013 primită de la ANAF – DGRFP Timişoara – AJFP Timiş –
Colectare Contribuabili Mijlocii Timiş.
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că a fost depusă cerere de înscriere a creanţei
suplimentare de către creditoarea ANAF – DGRFP Timişoara – AJFP Timiş în sumă de 244.438,00 lei, reprezentând
creanţă bugetară.
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului definitiv rectificat III al creanţelor împotriva debitoarei SC
Manon Lescaut SRL, în sensul că a înscris şi cererea de creanţă suplimentară a creditoarei ANAF Timiş în sumă de
244.438,00 lei.
Tabelul definitiv rectificat III al creanţelor împotriva debitoarei SC Manon Lescaut SRL a fost trimis către Tribunalul
Timiş prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la data de 31.10.2013. Pentru expedierea tabelului definitiv
rectificat III al creanţelor s-a plătit cu factura nr. 3956138/31.10.2013, suma de 4,90 lei.
De asemenea, Tabelul definitiv rectificat III al creanţelor împotriva debitoarei SC Manon Lescaut SRL, nr. 25, din data
de 30.10.2013 a fost publicat în Buletinul procedurilor de Insolvenţă nr. 18333/05.11.2013.

Situaţia dosarelor în care SC Manon Lescaut SRL are calitatea de reclamant, pârât sau cele derivate din dosarul de
insolvenţă se prezintă astfel:

Situaţia litigiilor SC Manon Lescaut SRL
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1. Dosare aflate pe rolul Tribunalului Timiş:
Nr.
crt.

Dosar Obiect Observații

1. 1348/30/2012 suspendare executare act
administrativ - acţiunea în

contencios administrativ prin
care s-a solicitat  anularea

Dispoziţiei nr.68/19.01.2012
emisă de catre Primarul

mun.Timişoara, prin care acesta
a dispus demolarea unor corpuri

de cladire, proprietatea SC
MANON LESCAUT SRL

La data de 11.10.2013 instanţa respinge acţiunea formulată de SC
MANON LESCAUT SRL-
Hotarâre  6080/2013  11.10.2013

2. 31882/325/2011* plangere contraventionala -
formulată de catre SC MANON

LESCAUT SRL împotriva
Procesului verbal de constatare şi

sancţionare a contravenţiei
nr.91/914/09.12.2011

La termenul din 24.10.2013 s-a admis recursul Primariei Timisoara.
Instanţa a casat sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Document: Hotarâre  1990/2013  24.10.2013. Inca nu este stabilit termen
de rejudecare.

3. 9709/30/2012/a2 contestaţie împotriva procesului
verbal al Adunării Creditorilor
din data de 19.03.2013 de către

DGRFP Timiş

Instanţa admite contestaţia DGRFP. Anulează procesul-verbal al adunării
creditorilor din 19.03.2013. Hotarâre  2843/2013  12.12.2013

Cu privire la planul de reorganizare propus de administratorul  special al debitoarei ce a fost depus la  dosarul  cauzei şi
la Oficiul Registrului Comerţului la  data  de  19.02.2013, potrivit  celor  menţioate   în  anunţul  privind depunerea
planului  de reorganizare,  publicat  în Buletinul  procedurilor  de insolvenţă  nr.3166/20.02.2013., precizăm
următoarele:
- s-a formulat contestaţie împotriva procesului verbal al Adunării Creditorilor din data de 19.03.2013 de către DGRFP
Timiş, contestaţie ce a făcut obiectul dosarului asociat nr. 9709/30/2012/a2 aflat pe rolul Tribunalului Timiş.
Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 9709/30/2012/a2 aflat pe rolul Tribunalului
Timiş, având ca obiect „contestaţie împotriva procesului verbal al Adunării Creditorilor din data de 15.03.2013“. La
termenul din data de 28.11.2013 administratorul judiciar  al debitoarei SC MANON LESCAUT SRL, a depus un studiu
comparativ asupra gradului de satisfacere a creanţelor în ipoteza în care debitorul se reorganizează si în ipoteza în care
debitoarea s-ar lichida în procedura falimentului, raportat la dispoziţiile legale privind tratamentul categoriilor de
creanţe defavorizate prevazute de art. 95 alin. 5 lit. b corelat cu art. 101 alin. 2 lit.c din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei. Administratorul judiciar a dispus efectuarea unei expertize pentru estimarea valorii de lichidare a
imobilizărilor corporale aflate în proprietatea debitoarei SC Manon Lescaut SRL şi regăsite în contabilitate la data de
30.09.2013, precum şi o estimare a gradului de încasare si a potenţialului de recuperare a creanţelor. Studiul a fost
întocmit  în  baza  Raportului de evaluare imobilizări corporale aparţinând SC MANON LESCAUT SRL din
30.09.2013 întocmit de SC Consultim SA Timişoara şi a datelor şi informaţiilor  puse  la  dispoziţie  de  debitoare prin
administrator special. Instanţa a amânat pronunţarea în cauză la data de 12.12.2013. La termenul din 12.12.2013
Instanţa a admis contestaţia DGRFP. Anulează procesul-verbal al adunării creditorilor din 19.03.2013. 

Administratorul judiciar a dispus efectuarea unei expertize care să răspundă la urmatoarele obiective:
- Obiectiv nr. 1. Dacă în ultimii 3 ani anteriori datei de 29.10.2012 (data deschiderii procedurii), debitoarea SC
Manon Lescaut SRL a înstrăinat cu titlu gratuit bunuri propietatea să (acte de transfer cu titlu gratuit) şi să se precizeze
actele de transfer cu titlu gratuit, precum şi valoarea acestora;
- Obiectiv nr. 2. Dacă în ultimii 3 ani anteriori datei de 29.10.2012 (data deschiderii procedurii) debitoarea SC
Manon Lescaut SRL a încheiat acte de transfer patrimonial în care prestaţia debitoarei SC Manon Lescaut SRL a depăşit
vădit prestaţia primită în schimb, respectiv să se precizeze bunurile care au format obiectul acestor transferuri, valoarea
bunurilor înstrăinate şi valoarea primită în schimb de către debitoarea  SC Manon Lescaut SRL;
- Obiectiv nr. 3. Dacă în ultimele 120 de zile anterioare datei de 29.10.2012 (data deschiderii procedurii),
debitoarea SC Manon Lescaut SRL a încheiat acte de transfer patrimonial către creditorii societăţii pentru stingerea unor
datorii anterioare sau în folosul acestora, astfel încât suma pe care creditorii ar fi putut să o obţină în caz de faliment ar fi
fost mai mică decât actul de transfer;
- Obiectiv nr. 4. Dacă în ultimele 120 de zile anterioare datei de 29.10.2012 (data deschiderii procedurii),
debitoarea SC Manon Lescaut SRL a constituit garanţii reale pentru creanţe care erau chirografare;
- Obiectiv nr. 5. Dacă în ultimele 120 de zile anterioare datei de 29.10.2012 (data deschiderii procedurii),
debitoarea SC Manon Lescaut SRL a efectuat plăţi anticipate ale datoriilor societăţii;
- Obiectiv nr. 6. Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un asociat comanditat sau cu un asociat
deţinând cel puţin 20% din capitalul social al debitoarei, ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a
asociaţilor;
- Obiectiv nr. 7. Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un membru sau administrator atunci
când debitorul este un grup de interes economic;
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- Obiectiv nr. 8. Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din
acţiunile debitoarei, ori după caz, din drepturile de vot în adunarea creditorilor;
- Obiectiv nr. 9. Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un administrator, director, membru al
organelor de supraveghere a debitorului sau activităţii sale,
- Obiectiv nr. 10. Identificarea şi inventarierea actelor şi operaţiunilor cu un coindivizar asupra unui bun comun.
-  Obiectiv nr. 11. Opinia expertului privind posibilitatea ca tranzacţiile prezentate şi implicit contractele în baza
cărora au fost efectuate să fie susceptibile a fi anulate.

Expertul contabil Tudor Liliana-Ştefana, domiciliată în Drobeta Turnu Severin, bd. Mihai Viteazu, nr. 14, bl
M6, sc.2, ap 7, judeţul Mehedinţi, posesor al carnetului de expert contabil nr. 20307/2004/A înscris în Tabloul Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), în Secţiunea IIA, a depus la dosarul cauzei
Raportul de expertiză contabilă extrajudiciara din data de 09.12.2013.
Administratorul judiciar raportat la dispoziţiile art.79 şi 80 din Legea 85/2006 a formulat un număr de 32 de cereri de
chemare în judecată, ce vor tinde spre readucerea în patrimoniul societăţii a bunurilor şi activelor apreciate a fi fost
transferate fraudulos din patrimoniul debitoarei în dauna creditorilor. Acestea au fost transmise Tribunalului Timiş prin
serviciul de curierat rapid Cargus în data de 10.12.2013 conform dovezii anexate.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru:
 soluţionarea cererilor întemeiate pe disp. art. 79-80 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei ce vor

face obiectul dosarelor asociate;
 formularea cererilor ce se vor impune raportat la motivele soluţiei pronunţată în dosarul nr. 9709/30/2012/a2 ,

având ca obiect contestaţie împotriva procesului verbal al Adunării Creditorilor din data de 19.03.2013 de către
DGRFP Timiş;

Termen procedural: 19.12.2013.
Administratori judiciari asociaţi:Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a

Cabinetului Individual de Insolvenţă Popescu Emil)


