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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 6, data emiterii: 06.02.2013

1. Date privind dosarul: nr. 10265/30/2012, 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 CCW Proiect SRL, cod de identificare fiscală 17900171 sediul social în Timişoara, str. Enric Baader, nr.
13, mansardă, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/2769/2005.
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 CCW Proiect SRL, 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 anexă, 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitoarea SC CCW Proiect SRL
Număr dosar: 10265/30/2012, 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 CCW Proiect SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
După deschiderea procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea notificării
deschiderii procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17034, din data de 26.11.2012.
Deschiderea procedurii de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul
Naţional din data de 26.11.2012. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr. 6682/23.11.2012 suma de
49,79 lei.
De asemenea, deschiderea procedurii de insolvenţă a fost comunicată creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL cu,
confirmare de primire la data de 29.11.2012. Pentru expedierea acestor notificări s-a plătit cu factura nr.
29679/29.11.2012 suma de 49,00 lei.
În data de 26.11.2012, au fost comunicate personal sub semnătură de primire, notificări privind deschiderea procedurii
de insolvenţă, atât către administratorul societar, cât şi la sediul societăţii debitoare, prin care am solicitat să ni se pună
la dispoziţie documentele prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006.
Administratorul judiciar, cu adresa nr. 433/26.11.2012 s-a adresat Primăriei Timişoara, prin care a solicitat să i se
comunice dacă debitoarea, figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul localităţii Timişoara. 
În vederea desemnării administratorului special în temeiul art. 20 lit. g din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei,
administratorul judiciar a convocat adunarea asociaţilor debitoarei SC CCW Proiect SRL, având la ordinea de zi: ,,
desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea 85/2006”, şedinţa urmând
să aibă loc la data de 07.12.2012, ora 1400.
Convocarea Adunării Asociaţilor a fost comunicată celor trei asociaţi ai debitoarei SC CCW Proiect SRL prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire. Pentru expedierea convocării Adunării Asociaţilor s-a plătit cu factura nr.
29426/27.11.2012 suma de 14,70 lei.
La data de 07.12.2012, ora 1400 a avut loc şedinţa adunării asociaţilor având la ordinea de zi: ,,desemnarea
administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea 85/2006”, la care s-a prezentat doar
asociatul Waari Ghessan, prin împuterniciţi. Datorită faptului că nu s-a întrunit cvorumul de participare prevăzut în
Actul Constitutiv al SC CCW Proiect SRL, cât şi datorită faptului că împuternicirile reprezentanţilor asociatului Waari
Ghessan nu au fost legale, respectiv nu au fost încheiate în formă autentică, Adunarea Asociaţilor din cadrul SC CCW
Proiect SRL, a fost reprogramată pentru data de 11.12.2012, ora 1100, cu aceeaşi ordine de zi.
La data de 11.12.2012, ora 1100 a avut loc şedinţa adunării asociaţilor având la ordinea de zi: ,,desemnarea
administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea 85/2006”, la care s-au prezentat cei
trei asociaţi, respectiv, d-nul Cornu Cornu Georgică, d-nul Caraiman Lucian Nicu şi d-nul Waari Ghessan - prin
împuterniciţi. Asociaţii prezenţi au hotărât să desemneze ca administrator special al debitoarei SC CCW Proiect SRL pe
d-nul Cornu Georgică.
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea raportului prevăzut de art. 54 din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei prin care a propus continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. Raportul întocmit de
administratorul judicar fost depus la grefa Tribunalului Timiş în data de 10.12.2012. De asemenea, au fost depuse la
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grefa Tribunalului Mehedinţi şi următoarele documente: dovada publicării în BPI nr. 17034/26.11.2012 a notificării
privind deschiderea procedurii de insolvenţă prin procedura generală, nr. 1, din data de 23.11.2012, însoţită de cererea
de publicare în BPI nr. 518479/23.11.2012, dovada publicării anunţului privind deschiderea procedurii de insolvenţă în
ziarul Curierul Naţional din data de 23.11.2012, factura nr. 6682 şi chitanţa nr. 8355 în valoare de 49,79 lei, adresa nr.
433/26.11.2012 către Primăria Timişoara – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, chitanţă nr. 19398/27.11.2012 în
valoare de 4,90 lei de la Poşta Română, confirmare de primire notificare nr. 433/26.11.2012 trimisă către Primăria
Timişoara – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, notificare nr. 434/26.11.2012 trimisă către SC CCW Proiect SRL,
notificare nr. 435/26.11.2012 trimisă către administratorul societar Cornu Georgică, borderou privind notificarea
deschiderii procedurii generale de insolvenţă transmise asociaţilor, chitanţă nr. 19400/27.11.2012 în valoare de 14,70 lei
de la Poşta Română, borderou privind notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă transmise creditorilor,
chitanţă nr. 19582/29.11.2012 în valoare de 49,00 lei de la Poşta Română şi convocare adunare asociaţi nr.
2/26.11.2012.
Raportul prevăzut de art. 54 din Legea privind procedura insolvenţei privind pe debitoarea SC CCW Proiect SRL a fost
publicat şi în BPI nr. 18299, din data de 17.12.2012.
Au fost analizate documentele contabile puse la dispoziţie de către debitoare după care, administratorul judiciar a
procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru
debitoarea SC CCW Proiect SRL prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006.
Raportul întocmit în condiţiile art. 59 din Legea 85/2006 a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 17.12.2012
şi a fost publicat în BPI cu cererea din data de 05.02.2013.
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la
masa credală. Cu această ocazie a fost ridicat exemplarul nr. 2 de la cererile de creanţă depuse şi s-au făcut copii de pe
cererile care erau depuse într-un singur exemplar.
Au fost verificate cererile de creanţă în conformitate cu art. 66, după care s-a procedat la întocmirea Tabelului
preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL.
Tabelul preliminar al creanţelor a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 18.01.2013, fiind publicat şi în BPI
nr. 1238, din data de 23.01.2013.
De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor întocmit a fost comunicat pe adresele de e-mail sau pe numerele de fax
către toţi creditorii înscrişi în tabel.
Întrucât au existat creditori a căror creanţă a fost înscrisă sub condiţie, administratorul judiciar, a comunicat acestor
creditori, potrivit art. 72 alin. 4, notificări privind sumele înscrise în tabelul preliminar sub condiţie şi motivele, prin
scrisori recomandate cu, confirmare de primire. Prin aceste notificări, administratorul judiciar adus la cunoştinţă că,
potrivit art. 73 alin. 1 şi alin. 21, debitorul, creditorul şi orice altă persoană interesată pot formula contestaţii împotriva
tabelului preliminar al creanţelor. Pentru expedierea acestor notificări s-a plătit cu factura nr. 1418/21.01.2013 suma de
9,80 lei.
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a mai fost depusă o cerere de creanţă de către creditorul Unicredit
Leasing Corporation IFN SA, după care administratorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar rectificat al creanţelor în
care a înscris şi creanţa Unicredit Leasing Corporation IFN SA. Tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva
debitoarei SC CCW Proiect SRL a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 23.01.2013.
Deoarece creanţa creditorului Unicredit Leasing Corporation IFN SA a fost înscrisă sub condiţie, administratorul
judiciar, a comunicat acestui creditor, potrivit art. 72 alin. 4, notificare privind suma înscrisă în tabelul preliminar
rectificat al creanţelor sub condiţie şi motivele, pe adresa de e-mail a acestuia. Prin această notificare, administratorul
judiciar adus la cunoştinţă că, potrivit art. 73 alin. 1 şi alin. 21, debitorul, creditorul şi orice altă persoană interesată pot
formula contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor.
Tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL a fost publicat în BPI nr.
1307/23.01.2013.
La data de 25.01.2013, ora 1200 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL SRL, având
la ordinea de zi:
„ - prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC CCW Proiect SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic conform încheierii nr. 2435/2012 din şedinţa
publică din data de 16.11.2012 în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, teza ultimă;
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC
CCW Proiect SRL”.
Cu privire la punctele de pe ordinea de zi Adunarea creditorilor prezenţi, precum şi cei care şi-au exprimat un punct de
vedere în scris, cu majoritate, a hotărât următoarele:
1. A aprobat rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei;
2. A ales Comitetul Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL, format din următorii creditori:
- ANAF Timiş – creanţă bugetară;
- Unicredit Leasing Corporation IFN SA – creanţă chirografară;
- Cornu Georgică - creanţă chirografară;
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- SC MCT Media SRL – creanţă chirografară;
- Caraiman Lucian Nicu – creanţă chirografară.
Adunarea Creditorilor ia act de desemnarea în calitate de Preşedinte al Comitetului Creditorilor pe creditorul chirografar
Cornu Gheorgică.
3. Cu majoritate de 94,605 % din totalul creditorilor care şi-au exprimat un punct de vedere în scris pentru confirmarea
administratorului judiciar si un procent de 5,395 % care au votat împotriva confirmării administratorului judiciar,
Adunarea Creditorilor a confirmat administratorul judiciar desemnat provizoriu prin Încheierea comercială nr. 2435 din
data de 16.11.2012, respectiv Yna Consulting SPRL şi Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil.
4. Cu majoritate de 64,643 %, din totalul creditorilor care şi-au exprimat un punct de vedere în scris pentru retribuţia
administratorului judiciar si cu un procent de 35,357% care au votat împotriva retribuţiei administratorului judiciar,
Adunarea Creditorilor a stabilit retribuţia administratorului judiciar al debitorului SC CCW Proiect SRL astfel:
- pentru perioada de observaţie un onorariu fix lunar de 2.500,00 euro (exclusiv T.V.A.);
- pentru perioada de reorganizare judiciară un onorariu fix lunar de 2.500,00 euro (exclusiv T.V.A.), precum şi un
onorariu de succes în procent de 10% (exclusiv T.V.A.) din totalul sumelor distribuite creditorilor indiferent de
modalitatea de recuperare.
Procesul verbal al Adunării Creditorilor însoţit de procesul verbal al Comitetului Creditorilor şi punctele de vedere
primite de la creditori, care au fost consemnate în procesul verbal au fost depuse la grefa Tribunalului Timiş în data de
30.01.2013. Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI cu cererea nr. 109 din data de 31.01.2013.
Potrivit hotărârii Adunării Creditorilor, onorariul administratorului judiciar de la data deschiderii procedurii de
insolvenţă până la data de 16.02.2013 este în sumă de 7.500,00 euro (exclusiv TVA), acesta urmând a fi încasat pe
măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare, fără a influenţa continuarea activităţii societăţii debitoare.
Adiministratorul judiciar a întocmit Tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC CCW Proiect SRL care a fost
depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 31.01.2013.
După deschiderea procedurii de insolvenţă au fost ridicate de către societăţile de leasing maşini şi utilaje ce făceau
obiectul contractului de leasing după cum urmează:

Nr.
crt. Denumire Nr.

inv.
Valoare
achiziţie Observaţii Împuternicit

firmă leasing

Proces
verbal

ridicare

1. Autobetoniera MAN TGA 35.360
B-87-ZCG,SS15629 1 376.380,83

Contract leasing
Unicredit

59187/22.05.200
8

Millenium
Services
Securites

PV ridicare
din data de
21.11.2012

2. Autobetonieră MAN TGA 35.360 -
B-87-ZBJ, SS 15414 2 376.380,83

Contract leasing
Unicredit

59187/22.05.200
8

Millenium
Services
Securites

PV ridicare
din data de
21.11.2012

3. Autobetonieră MAN TGA 35.360-
B-87-ZCI, SS 15626 3 376.380,83

Contract  leasing
Unicredit 59187

/22.05.2008

Millenium
Services
Securites

PV ridicare
din data de
21.11.2012

4. Autopompă cu mixer beton,
B-93-MZN,SS.96842 4 992.610,00

Contract leasing
Unicredit

59194/22.05.200
8

Millenium
Services
Securites

PV ridicare
din data de
21.11.2012

5. Utilaj multifuncţional telescopic
JCB 540-170 SWAY,SS.508682 5 329.657,68

Contract leasing
Unicredit

59201/22.05.200
8

Millenium
Services
Securites

ridicat
(lipsă PV)

6. Utilaj multifuncţional telescopic
JCB 540-170SWAY, 425403 6 329.657,68

Contract leasing
Unicredit

59201/22.05.200
8

Millenium
Services
Securites

ridicat
(lipsă PV)

7. Încarcator Frontal JCB 436EZX
CUPA M.C 7 391.955,21

Contract leasing
Unicredit

59200/22.05.200
8

Millenium
Services
Securites

ridicat
(lipsă PV)

8. Macara Turn Jaso J47NS 6 blocuri
de testare 8 437.877,31

Contract leasing
Unicredit

59205/22.05.200
8

Millenium
Services
Securites

ridicat
(lipsă PV)

9. Macara Turn Jaso J47NS 8 blocuri
de testare

9 443.412,31 Contract leasing
Unicredit

59205/22.05.200

Millenium
Services
Securites

ridicat
(lipsă PV)
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8

10. Autotractor MAN TGS26440X4
B-91-WLP, S.07915 10 311.490,18

Contract leasing
Unicredit

59204/05.06.200
8

Millenium
Services
Securites

PV ridicare
din data de
21.11.2012

11. Autotractor MAN TGA
4X2BLS,B-92-NXG,SS6178 11 278.226,00

Contract leasing
Unicredit

59203/05.06.200
8

Millenium
Services
Securites

PV ridicare
din data de
11.12.2012

12. Autoşasiu MAN TGS 6X2-2BL cu
macara HIAB, B-94-VAU,S.8644 12 440.955,00

Contract leasing
Unicredit

59196/05.06.200
8

Millenium
Services
Securites

PV ridicare
din data de
22.11.2012

13. Autoşasiu MAN TGS 6X2-2BL cu
macara HIAB, B-90-MNW,S.8652 13 440.955,00

Contract leasing
Unicredit

59196/05.06.200
8

Millenium
Services
Securites

PV ridicare
din data de

2011

14. Semiremorca Schmitz SPR24/L,
B-92-GJG,S.4554 14 99.630,00

Contract leasing
Unicredit

59193/05.06.200
8

Millenium
Services
Securites

PV ridicare
din data de

2012

Total 5.625.568,86
De asemenea, la data de 06.02.2013, conform datelor din evidenţa contabilă a debitoarei SC CCW Proiect SRL nu au
rămas maşini şi utilaje neridicate de către societăţile de leasing.
De la data deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv 16.11.2012, s-au efectuat plăţi după cum urmează:

Nr. crt. Denumire Valoare
1. Plăţi către BASF si BS (contribuţii salariale) 1.705,00
2. Plăţi salariale 1.400,00

Total 3.105,00
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 07.02.2013.

Administratori judiciari asociaţi:
Yna Consulting SPRL

Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil


