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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura de insolvenţă
Nr. 9, data emiterii: 07.03.2013

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 judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în BPI nr. 3403/25.02.2013 raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 8, din data de 21.02.2013.
Administratorul societar a pus la dispoziţie administratorului judiciar actul de proprietate al terenului arabil în suprafaţă
de 3.855,00 mp, situat în intravilanul localităţii Şimian, judeţul Mehedinţi, nr. cadastral 2160, imobil înscris în C.F. cu
nr. 2029/N, a localităţii Şimian.
Cu adresa nr. 139/05.03.2013, administratorul judiciar a solicitat administratorului societar Caliţoiu Nicolae să prezinte
toate documentele care atestă demersurile efectuate în vederea încasării creanţelor în valoare de 146.947,05 lei,
înregistrate în contabilitatea societăţii anterior datei de 31.10.2012, iar în situaţia în care apreaciază că există clienţi care
pot fi încasaţi, să prezinte copia facturilor neîncasate sau comanda încheiată cu aceşti clienţi.
Administratorul societar a formulat răspuns cu adresa nr. 7/05.03.2013 prin care comunică faptul că pentru încasarea
creanţelor în valoare de 146.947,05 lei înregistrate în contabilitatea societăţii SC Profial SRL anterior datei de
31.10.2012 s-au făcut demersuri în vederea încasării, fără niciun rezultat, unele societăţi au fost lichidate, datoriile
având o vechime de peste 5 ani, iar datoriile de la persoanele fizice nu au putut fi recuperate întrucât clienţii şi-au
schimbat adresele de domiciliu. Dată fiind această situaţie, administratorul societar consideră că nu există clienţi care
pot fi încasaţi.
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a mai fost depusă o cerere de creanţă de către creditorul SC Exalco
România SRL, prin care acesta solicită înscrierea la masa credală a debitoarei SC Profial SRL cu suma de 341.443,79
lei.
Administratorul judiciar a procedat la verificarea cererii de creanţă în conformitate cu art. 66 din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenţei, constatând că SC Exalco România SRL nu figurează în evidenţa contabilă a debitoarei.
La data de 05.03.2013, administratorul societar Caliţoiu Nicolae a depus o declaraţie la sediul administratorului judiciar
referitor la cererea de creanţă depusă de către SC Exalco România SRL pentru suma de 341.443,79 lei , prin care aduce
la cunoştinţă faptul că această sumă nu este reală şi nu figurează în evidenţele contabile ale debitoarei SC Profial SRL.
De asemenea, administratorul societar declară că SC Profial SRL a avut relaţii contractuale cu această societate în anul
2007, fiind achitate toate materialele ridicate de la SC Exalco România SRL. Având în vedere acest aspect, solicită ca,
creanţa în sumă de 341.443,79 lei să nu fie înscrisă la masa credală întrucât nu este reală şi este supusă prescripţiei.
Administratorul judiciar a formulat punct de vedere pentru cererea de creanţă prin care apreciază că SC Exalco România
SRL nu a depus cererea de creanţă în termenul prevăzut de lege şi nu figurează în evidenţa contabilă a debitoarei,
aceasta nu a dobândit calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură şi nu va fi înscris în tabelul creditorilor.
Administratorul judiciar a întocmit tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC Profial SRL care urmează a fi
depus la dosarul cauzei la termenul din data de 08.03.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 08.03.2013.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


