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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 6, data emiterii: 23.10.2012

1. . Date privind dosarul: nr. dosar 6839/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Brandibur Claudiu.
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. MH Management SRL, cod de identificare fiscală 27848712, sediul social în
Drobeta-Turnu-Severin, B-dul I. C. Brătianu, nr. 11, camera 3, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/361/2010.
4. Lichidatori 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 lichidator 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 lichidator judiciar Popescu Emil, cu sediul ales pentru
comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 0252/328293 şi 0252/354399.
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, în calitate de lichidatori
judiciari asociaţi prin contract, ai debitorului SC M.C.T. MH Management SRL, conform încheierii din şedinţa din
Camera de Consiliu din data de 16.08.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, reprezentate legal prin Motoi Gogu şi Popescu Emil, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind
procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea
cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) 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 în condiţiile
art. 121 alin. 1 şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC M.C.T. MH Management

SRL
Număr dosar 6839/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Brandibur Claudiu.
Temei juridic: art. 121 alin. 1 şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil
Debitor: SC M.C.T. MH Management SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în B.P.I. nr. 14148/12.10.2012 raportul privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123, nr. 3, din data de 11.10.2012.
De asemenea s-a publicat în B.P.I. nr. 14460/17.10.2012 tabelul preliminar al creanţelor, nr. 4, din data de 12.10.2012.
În data de 18.10.2012 s-a ţinut şedinţa Adunării Creditorilor având la ordinea de zi ,,confirmarea lichidatorului judiciar
desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din şedinţa din Camerade Consiliu din data de 16.08.2012 şi stabilirea
renumeraţiei acestuia”.
Reprezentanţii creditorilor prezenţi sau cei care şi-au exprimat un punct de vedere scris au confirmat lichidatorul
judiciar desemnat de judecătorul sindic şi au stabilit ca renumeraţia acestuia să fie în sumă de 1.000,00 lei (exclusiv
TVA) lunar.
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului la data de 19.10.2012.
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în B.P.I. cu cerea nr. 5166459/19.10.2012.
În urma intervenţiei făcută la Primăria Municipiului Dr. Tr. Severin Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, cu adresa nr.
63625/11.10.2012 ni s-a comunicat că debitoarea SC M.C.T. MH Management SRL nu a figurat şi nu figurează în
evidenţele fiscale ca deţinătoare de bunuri mobile sau imobile. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 26.10.2012.

Lichidatori judiciari asociaţi:
Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu

Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil


