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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura de insolvenţă
Nr. 4, data emiterii: 25.01.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 8777/101/2012, 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 Profial SRL, cod de identificare fiscală 16137641, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr.
41A, bl. N3, sc. 1, ap. 6, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/65/2004.
4. Administrator judiciar: 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.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Profial SRL, reprezentată
legal prin Motoi Gogu, 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 debitoarea SC Profial SRL
Număr dosar: 8777/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic: Brandibur Claudiu
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Profial SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciari s-a achitat de atribuţiile sale:
După deschiderea procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea notificării
deschiderii procedurii de insolvenţă în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17794, din data de 10.12.2012.
Deschiderea procedurii de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul
Naţional din data de 10.12.2012. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr. 6695/07.12.2012 suma de
49,10 lei.
În data de 11.12.2012, au fost trimise, prin scrisori recomandate cu, confirmare de primire, notificări privind
deschiderea procedurii de insolvenţă, atât către admnistratorul 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. Pentru expedierea
acestor notificări s-a plătit cu factura nr. 30608/11.12.2012, suma de 9,80 lei.
Administratorul judiciar, cu adresa nr. 460/10.12.2012 s-a adresat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de
Impozite şi Taxe locale, prin care a solicitat să i se comunice dacă debitoarea şi administratorul societar d-nul Caliţoiu
Nicolae, au figurat sau figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul localităţii Drobeta-Turnu-Severin.
Cu adresa nr. 70350/12.12.2012, Primăria Drobeta-Turnu-Severin a comunicat faptul că, societatea figurează cu un
mijloc de transport marca Dacia 1310.
S-a întocmit raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă prevăzut de art. 59 din
Legea 85/2006, nr. 2/23.01.2013, care va fi depus la dosarul cauzei aflat pe rol la Tribunalului Mehedinţi la termenul
din data de 25.01.2013.
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la
masa credală.
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 Profial SRL.
Tabelul preliminar al creanţelor va fi depus la dosarul cauzei la data de 25.01.2013 şi va fi publicat şi în BPI.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 25.01.2013.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


