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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 15, data emiterii: 24.09.2013

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, conform încheierii comerciale nr. 2435/2012 din şedinţa Camerei
de Consiliu din data de 16.11.2012, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 10265/30/2012, 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 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:
Administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 9448/29.05.2013, raportul lunar privind
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr.
11, din data de 22.05.2013.
În temeiul art. 17 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la
convocarea Comitetului Creditorilor pentru data de 11.06.2013 ora 1330, având la ordinea de zi: „analiza şi exprimarea
unui punct de vedere cu privire la planul de reorganizare propus de debitoarea SC Izometal-Magellan SRL prin
administrator special, la care SC CCW Proiect SRL are calitatea de creditor chirografar“. Convocarea Comitetului
Creditorilor a fost comunicată membrilor Comitetului Creditorilor la adresele de e-mail sau la numerele de fax.
La data de 11.06.2013, ora 1330 a avut loc şedinţa Comitetului Creditorilor, având la ordinea de zi: „analiza şi exprimarea
unui punct de vedere cu privire la planul de reorganizare propus de debitoarea SC Izometal-Magellan SRL prin
administrator special, la care SC CCW Proiect SRL are calitatea de creditor chirografar“. Au trimis puncte de vedere în
scris următorii membrii ai Comitetului Creditorilor: creditorul chirografar Cornu Georgică, SC Bau Center Vest SRL –
creditor chirografar, creditorul chirografar Caraiman Lucian Nicu şi SC Unicredit Leasing Corporation IFN SA –
creditor chirografar.
Cu privire la punctul de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor debitorului SC CCW Proiect SRL a decis: a votat pentru
aprobarea planului de reorganizare propus de debitoarea SC Izometal-Magellan SRL, prin administrator special, la care
SC CCW Proiect SRL are calitatea de creditor chirografar, cu un număr de patru din cinci creditori membri ai
comitetului creditorilor care au trimis puncte de vedere în scris.
Menţionăm faptul că debitoarea SC CCW Proiect SRL nu şi-a exprimat votul la şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei
SC Izometal-Magellan SRL din data de 18.06.2013, ora 1400, având la ordinea de zi: „votarea planului de reorganizare
propus de către debitorul SC Izometal-Magellan SRL, prin administratorul special“.
Procesul-verbal al Comitetului Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 14.06.2013.
La data de 13.06.2013, administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei SC CCW Proiect
SRL, respectiv către domnul Cornu Georgică, adresa nr. 633/13.06.2013, privind informaţiile pe care trebuie să le
comunice administratorului judiciar:
,,În aplicarea dispoziţiilor art. 20 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, vă solicităm ca până la 10 ale lunii
următoare pentru luna precedentă, să ne comunicaţi:
- situaţia operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate de societate în luna precedentă;
- situaţia detaliată privind cheltuielile şi veniturile înregistrate de societate în luna precedentă;
- situaţia clienţilor neîncasaţi aflaţi în sold la sfârşitul fiecărei luni şi demersurile întreprinse pentru încasarea acestora;
- situaţia furnizorilor reprezentând cheltuieli de procedură neachitate până la sfârşitul lunii precedente, în sensul celor
prevăzute de art. 64 alin. 6 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;
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- situaţia detaliată a obligaţiilor datorate Bugetului Consolidat al Statului înregistrate în contabilitatea societăţii şi
neachitate până la sfârşitul lunii precedente;
- situaţia contractelor încheiate de societatea debitoare, anterioare deschiderii procedurii, în curs de derulare. Situaţia va
conţine următoarele informaţii: număr curent, data, felul contractului (contracte directe sau subantrepriză), valoarea
contractului, stadiul contractului, termenul de finalizare al contractului, întârzieri (dacă este în termen sau există
întârzieri în derularea lui);

- prezentarea informaţiilor necesare în vederea formulării şi susţinerii acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor
debitorului insolvent;
- prezentarea situaţiei a tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor care depăşesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor
curente, în vederea supunerii confirmării acestora de către judecătorul-sindic;
- situaţia tuturor tranzacţiilor, descărcării de datorii, descărcării fidejusorilor sau renunţarea la garanţii reale în vederea
supunerii confirmării judecătorului-sindic;
- situaţia actelor, operaţiunilor şi plăţilor care depăşesc condiţiile menţionate la alin. 1 al art. 49 din Legea 85/2006
privind procedura insolvenţei, efectuate de la data deschiderii procedurii de insolvenţă până la sfârşitul lunii precedente.
De asemenea, vă solicităm să se procedeze întocmai dispoziţiilor art. 64 alin. 6, în sensul plăţii creanţelor născute după
data deschiderii procedurii, conform documentelor din care acestea rezultă, în ordinea cronologică a înregistrării în
contabilitate”.
Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 10265/30/2012/a3, având ca obiect contestaţie
împotriva procesului verbal al Adunării Creditorilor din data de 02.04.2013 formulată de către creditorii Piraeus Bank
România SA şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş şi a constatat că la termenul din data de 23.05.2013,
instanţa a amânat cauza pentru data de 26.09.2013.
Administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12943/30.07.2013 raportul lunar privind
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea
85/2006, nr. 14, din data de 28.06.2013.
De asemenea, administratorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 07.08.2013 raportul lunar privind
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 14,
din data de 30.07.2013, precum şi dovada publicării în BPI nr. 12943/30.07.2013 a raportului lunar, nr. 14, din data de
30.07.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 26.09.2013.

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


