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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 22, data emiterii: 05.12.2013

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 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, 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 Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului 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 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, 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 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 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 Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului
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:
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16555/11.10.2013 a raportului
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.
21 alin. 1, nr. 21, din data de 02.10.2013.
Lichidatorul judiciar a analizat creanţele de încasat ale debitoarei, constatând că aceasta are de încasat suma de
17.201.177,08 lei de la creditori care se află în insolvenţă, fiind înscrişi la masa credală a acestora după cum urmează:
- SC Izometal-Magellan SRL – 16.341.143,07 lei. Societatea se află în procedura generală, a propus un plan de
reorganizare şi s-a acordat termen la data de 20.01.2014 pentru ca administratorul judiciar să se exprime cu privire la
cererea SC Unicredit. A prorogat discutarea cererii privind ridicarea dreptului de administrare şi discutarea planului de
reorganizare.
- SC Manon Lescaut SRL – 357.078,82 lei. Societatea se află în procedura generală, a propus un plan de reorganizare şi
s-a acordat termen pentru confirmarea planului;
- SC C&C MH Confort SRL – 152.546,19 lei. Societatea se află în procedura de faliment, procedura fiind deschisă pe
data de 09.09.2013;
- SC Conar SA – 307.384,00. Societatea se află în procedura generală de insolvenţă
- M.C.T RU Management SRL – 44.025,00 lei. Societatea se află în procedura de faliment.
La data de 26.09.2013 s-a deschis procedura insolvenţei de către Tribunalul Timiş pentru societatea Radioteleviziunea
Arad SRL, societate de la care SC M.C.T. MH Management SRL are de încasat suma de 131.733,62 lei, lichidatorul
judiciar urmând să întocmească şi să depună la dosarul cauzei cererea de creanţă pentru această sumă.
În urma verificărilor efectuate, am constatat că debitoarea mai are de încasat sume după cum urmează: Asociaţia
Herneacova – 40.000,00 lei, Asociaţia Montessori – 39.000,00 lei, Aticrom – 6.000,00 lei, Bridgeman SRL – 15.000,00
lei.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii, în vederea
recuperării creanţelor.
Termen procedural: 06.12.2013.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL (succesoare de drept a Cabinetului

Individual de Insolvenţă Popescu Emil), prin Motoi Gogu


