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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 21, data emiterii: 20.11.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Geta
Balaban.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş.
3. Debitor: SC Tantal Company SRL, cod de identificare fiscală 8303280 sediul social în Timişoara, str. Enric
Baader, nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/240/1996.
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 Tantal
Company SRL, conform încheierii nr. 2168 din şedinţa Camerei de Consiliu din data de 18.10.2012, pronunţată
de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 9708/30/2012, 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 3 (trei) 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 Tantal Company SRL

Număr dosar: 9708/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Geta Balaban.
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 Tantal Company SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11616/04.07.2013 a
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate
în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 18, din data de 25.06.2013.2013.
Cu adresa nr. 916/08.10.2013, administratorul judiciar a solicitat administratorului special al debitoarei SC
Tantal Company SRL următoarele: „o situaţie privind cheltuielile de procedură neachitate, înregistrate de
societate după data deschiderii procedurii de insolvenţă, până la data de 08.10.2013.
Situaţia va fi întocmită detaliat pentru fiecare creditor în parte şi pe vechime, precizând ce reprezintă această
datorie (servicii, marfă, creanţă bugetară, etc.).
Menţionăm că situaţia solicitată ne este strict necesară, motiv pentru care vă rugăm să o puneţi la dispoziţie în
termen de 3 (trei) zile de la primirea prezentei“.
Adresa nr. 916/08.10.2013 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

Pierdere anterioară intrării în insolvenţă
(pierderi reportate şi pierdere aferentă perioadei 01.01.2012 – 31.10.2012) -664.779,00

Pierdere curentă şi cumulată după deschiderea procedurii insolvenţei
1 noiembrie 2012 1.685.677,00 1.710.567,00 -24.890,00 -689.669,00
2 decembrie 2012 110.252,00 19.531,00 90.721,00 -598.948,00
3 ianuarie 2013 12.929,00 19.053,00 -6.124,00 -605.072,00
4 februarie 2013 14.891,00 112.798,00 -97.907,00 -702.979,00
5 martie 2013 32.618,00 469.989,00 -437.371,00 -1.140.350,00
6 aprilie 2013 0,00 1.838,00 -1.838,00 -1.142.188,00
7 mai 2013 0,00 1.363,00 -1.363,00 -1.143.551,00
8 iunie 2013 0,00 3.329,00 -3.329,00 -1.146.880,00
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9 iulie 2013 0,00 1.363,00 -1.363,00 -1.148.243,00
10 august 2013 0,00 1.363,00 -1.363,00 -1.149.606,00
11 septembrie 2013 0,00 1.863,00 -1.863,00 -1.151.469,00

Total 1.856.367,00 2.343.057,00 -486.690,00
-Aşa cum reiese din situaţia de mai sus, în toată perioada de la deschiderea procedurii generale şi până în
septembrie 2012, debitoarea a înregistrat pierderi continue, excepţie făcând luna decembrie 2012. La data de
30.09.2012 pierderea cumulată înregistrată de debitorul insolvent SC Tantal Company SRL este de 1.151.469,00
lei. Potrivit art.47 alin.5 din Legea85/2006 „Creditorii, comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot
oricând adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca
justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilităţii de realizare a unui plan raţional de
activitate“.
Având în vedere prevederile articolului de mai sus administratorul judiciar a formulat cerere de ridicare a
dreptului de administrare.
- 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 Tantal Company SRL are datorii neachitate după
cum urmează:

Nr.
crt. Data Serie,
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Valoare
documen
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zil
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80
zile

1 30.04
.2013 171

Bau
Center
Vest

(M.C.T.
Media)

SRL

275,28 275,28 275,28

275,28

2 01.06
.2013

20134
531 Comandor 186,00 186,00

03.07
.2013

20136
155 Comandor 186,00 186,

00

372,00 372,00 186,
00 186,00

3 21.11
.2012 50454 Colterm 170,88

170,88 170,8
8

Total 818,16 186,
00 461,28 170,8

8
S-a primit adresa nr. 511/10.10.2013 de la administratorul special al debitoarei prin care acesta a solicitat
administratorului judiciar, convocarea în cel mai scurt timp a Comitetului Creditorilor debitoarei 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 Tantal Company 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 1300 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, însoţită de cererea administratorului special al debitoarei şi de contractul
de asistenţă juridică nr. 04/10.10.2013 încheiat între Cabinet de avocat Adrian Gîrbovean şi SC Tantal Company
SRL, a fost comunicată membrilor Comitetului la adresele de e-mail.
La data de 22.10.2013 ora 1300 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 Tantal Company SRL s-au prezentat sau au trimis punct 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, punct de
vedere scris cu adresa nr. 14223/21.10.2013.
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Se constată că la şedinţa Comitetului Creditorilor debitorului SC Tantal Company SRL din data de 22.10.2013,
ora 1300 nu a fost întrunit cvorumul legal, respectiv, a trimis punct de vedere în scris unul din cei trei membrii ai
Comitetului Creditorilor.
Procesul verbal al Comitetului Creditorilor nr. 20/22.10.2013 întocmit cu ocazia convocării Comitetului
Creditorilor din data de 22.10.2013, ora 1300 a fost depus la grefa Tribunalului Timiş la data de 23.10.2013.
De asemenea, procesul verbal al Comitetului Creditorilor a fost comunicat creditorului ANAF Timiş la nr. de
fax.
Cu privire la planul de reorganizare depus la grefa Tribunalului Timiş în data de 13.02.2013 , de către
administratorul special al debitoarei, precizăm următoarele:
- s-a formulat contestaţie împotriva procesului verbal al Adunării Creditorilor din data de 15.03.2013 de către
DGRFP Timiş, contestaţie ce a făcut obiectul dosarului asociat nr. 9708/30/2012/a2 aflat pe rolul Tribunalului
Timiş. Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 9708/30/2012/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 07.11.2013 instanţa a dispus admiterea contestaţiei formulată de DGRFP
Timiş.
- societatea debitoare nu mai realizează venituri din activitatea curentă , nu mai are personal angajat şi a
înregistrat pierderi continue.
Din cele precizate mai sus se poate constata că planul de reorganizare propus de debitoare prin administrator
special, nu este viabil şi nu poate fi realizat. Având în vedere aceste motive, administratorul judiciar a întocmit
cerere de ridicare a dreptului administrare şi intrare în procedura de faliment, care va fi depusă la dosarul cauzei
din data de 21.11.2013, fundamentată în baza dispoziţiilor art.47 alin.5 şi art.107 alin.1 A lit. c din Legea
85/2006 privind procedura insolvenţei.
Administratorul judiciar a dispus efectuarea unei expertize care să răspundă la urmatoarele obiective:
- Obiectiv nr. 1. Dacă în ultimii 3 ani anteriori datei de 18.10.2012 (data deschiderii procedurii), debitoarea SC
Tantal Company 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 18.10.2012 (data deschiderii procedurii) debitoarea SC
Tantal Company SRL a încheiat acte de transfer patrimonial în care prestaţia debitoarei SC Tantal Company
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 Tantal Company
SRL;
- Obiectiv nr. 3. Dacă în ultimele 120 de zile anterioare datei de 18.10.2012 (data deschiderii procedurii),
debitoarea SC Tantal Company 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 18.10.2012 (data deschiderii procedurii),
debitoarea SC Tantal Company SRL a constituit garanţii reale pentru creanţe care erau chirografare;
- Obiectiv nr. 5. Dacă în ultimele 120 de zile anterioare datei de 18.10.2012 (data deschiderii procedurii),
debitoarea SC Tantal Company 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;
- 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.
Expertul contabil Bărbulescu Florică, domiciliat în Comună Şimian, str Halângăi, nr. 1, bl A34, sc.1, ap 2,
judeţul Mehedinţi, posesor al carnetului de expert contabil nr. 27282/2011 înscris în Tabloul Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), în Secţiunea I, a depus la dosarul cauzei Raportul
de expertiză contabilă extrajudiciara din data de 18.11.2013.
Administratorul judiciar raportat la dispoziţiile art.79 şi 80 din Legea 85/2006 va formula cereri ce vor tinde
spre readucerea în patrimoniul societăţii a bunurilor şi activelor apreciate a fi fost transferate fraudulos din
patrimoniul debitoarei în dauna creditorilor.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 21.11.2013.
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL prin asociat coordonator

Motoi Gogu


