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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura de insolvenţă
Nr. 1, data emiterii: 03.12.2012

1. Date privind dosarul: nr. dosar 7079/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Emefa SRL, cod de identificare fiscală 15861726 sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr.
201, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/444/2003.
4. Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare
RFO II - 0213, cu sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul
practicienilor în insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu,
Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală 20841164, cu sediul social în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 70, bl. Ml, sc. 3, ap. 5, jud. Mehedinţi, membră UNPIR, conform legitimaţiei nr.
1B1463, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Grădinaru Valentina, Cabinet Individual
de Insolvenţă Popescu Emil cu sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1,
cod de identificare fiscală 20880260, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 1B1828, nume şi
prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL, cod de
identificare fiscală RO 21253553, nr. înregistrare RFO II - 0248, cu sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mareşal
Averescu, nr. 86, bl. B2, sc. 2, ap. 4, jud. Mehedinţi, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană
juridică Ilie Laurenţiu, cu sediul ales pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul
Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Cabinet Individual de
Insolvenţă Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL în calitate de administratori judiciari asociaţi ai SC Emefa SRL,
conform sentinţei nr. 483/F din şedinţa publică de la 25.10.2012 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 7079/101/2012 în temeiul art. 54 din Legea privind procedura
insolvenţei comunică raportul întocmit în condiţiile 20 alin. 1 lit. a şi 54 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei cu propunerea de deschidere a procedurii de faliment, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) 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 întocmit în condiţiile art. 54 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Emefa

SRL cu propunerea de deschidere a procedurii de faliment
Număr dosar: 7079/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.
Judecător-sindic: Orfescu Aristică.
Temei juridic: art. 20 alin. 1 lit. a şi 54 alin. 1 din Legea85/2006 privind procedura insolvenţei.
Administratori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Cabinet
Individual de Insolvenţă Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL.
Debitor: SC Emefa SRL.
Menţiuni privind procedura insolvenţei cu propunerea de deschidere a procedurii de faliment:
1. Date generale.
SC Emefa SRL, a fost înfiinţată în anul 2003, atribuindu-se codul unic de înregistrare 15861726 şi numarul de ordine în
registrul comerţului J25/444/2003.
Sediul social a fost declarat în Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 201, jud. Mehedinţi.
Capitalul social este de 200,00 lei.
Obiectul principal de activitate este ,,Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.”, cod CAEN 1089.
Structura asociaţiilor se compune după cum urmează:
1. Botezatu Anamaria având CNP 2670814240062, domiciliată în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Aurelian, nr.
44, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, identificată cu C.I. seria MH nr. 206476 eliberată de SPCLEP
Drobeta-Turnu-Severin, la data de 29.11.2005;
2. Botezatu Victor–Octaviu având CNP 1680115250549, domiciliat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Aurelian,
nr. 44, sc. 1, ap. 2, judeţul Mehedinţi, identificată cu C.I. seria MH nr. 036673 eliberată de SPCLEP
Drobeta-Turnu-Severin, la data de 13.01.2000;
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar.
După desemnarea în calitate de administratori judiciari asociaţi, prin sentinţa nr. 483/F din data de 25.10.2012
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi s-au întreprins diverse demersuri în vederea respectării prevederilor art.20 din
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Astfel, administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi,
obţinând informaţii referitoare la datele de identificare a societăţii, asociaţi şi obiect de activitate. În urma acestui
demers, precum şi a faptului că cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a aparţinut creditorului Administraţia
Finanţelor Publice Drobeta-Turnu-Severin, la data de 20.08.2012 la sediul nostru s-a prezentat administratorul societar
al debitoarei, respectiv Botezatu Anamaria, căruia i-a fost înmânată sub semnătură de primire notificarea deschiderii
procedurii de insolvenţă. În acelaşi timp, acestuia i-au fost predate notificările de deschidere a procedurii de insolvenţă
adresate celorlalţi asociaţi ai debitoarei, pentru a lua la cunostinţă deschiderea procedurii generale de insolvenţă privind
debitoarea SC Emefa SRL.
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Debitoarea SC Emefa SRL nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan în vederea
reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 94 alin.1 lit. a din legea 85/2006, solicitând administratorului societar să
procedeze la deschiderea procedurii simplificate.
Administratorul judiciar a adus la cunoştinţa administratorului societăţii prevederile art. 45 alin (1), (2) ;i (3) din Legea
insolvenţei privind obligativitatea înscrierii în contextul tuturor actelor si corespondenţei emise a menţiunilor “societate
în insolvenţă, insolvency, en procedure collective”. Totodată, debitoarea a fost notificată cu privire la obligaţia acesteia
de a întocmi şi păstra o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii,
astfel cum prevede art. 46 al. 2 din legea 85/2006.
De asemenea, la data de 16.11.2012 s-a depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Mehedinţi
cererea nr. 518084/16.11.2012 în vederea publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind
deschiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei. Notificarea deschiderii procedurii insolvenţei a fost publicată în
BPI nr. 16492/16.11.2012.
În vederea informării creditorilor s-a publicat anunţul de deschidere a procedurii de insolvenţă în ziarul de circulaţie
naţională “Curierul Naţional”, prin care s-a adus la cunoştinţa prezumtivilor creditori faptul că a fost deschisă procedura
insolvenţei asupra debitoarei SC Emefa SRL. De asemenea, tot în acest scop, s-au trimis notificări privind deschiderea
procedurii insolvenţei către Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, către executorii judecătoreşti din raza
teritorială unde îşi are debitoarea sediul, precum şi către băncile la care debitoarea are deschise conturi curente.
Pentru a se constata dacă societatea figurează în evidenţele Primăriei Drobeta-Turnu-Severin cu bunuri impozabile
ne-am adresat acestei instituţii cu solicitarea de a ne comunica dacă debitoarea figurează cu terenuri, clădiri sau mijloace
de transport şi/sau a figurat în evidenţele acesteia cu terenuri, clădiri sau mijloace de transport în cei trei ani anteriori
deschiderii procedurii. Până la această dată nu am primit răspuns la solicitarea noastră.
Având în vedere faptul că debitoarea SC Emefa SRL nu şi-a manifestat intenţia de a intra în reorganizare în condiţiile
art. 94 al. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006 administratorul judiciar propune intrarea în procedură simplificată de faliment şi
ridicarea dreptul de administrare al societăţii.
3. Concluzii finale.
Având în vedere cele precizate anterior, ca urmare a faptului că debitoarea nu şi-a manifestat intenţia de a propune un
plan de reorganizare în conformitate cu art. 94 al.1 lit. a din legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, solicităm
instanţei intrarea în procedura de faliment, timp în care administratorul judiciar pe baza actelor deţinute va întocmi
raportul prevăzut de art. 59 din acelaşi act normativ.
Faţă de cele precizate mai sus solicităm respectuos: aprobarea concluziilor prezentului raport, şi astfel intrarea în
procedură simplificată de faliment.
Termen procedural: 06.12.2012.

Administratori judiciari asociaţi: prin Yna Consulting SPRL


