
1 

 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 43, data emiterii: 24.02.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9886/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC M.C.T. Impex SRL, cod de identificare fiscală 17486690, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. I. 
C. Brătianu, nr. 11, camera 1, et. P, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/387/2012. 
4. Lichidatori 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 (, 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, în calitate de lichidatori judiciari asociaţi ai 
debitorului SC M.C.T. Impex SRL, conform sentinţei nr. 886/2013 din şedinţa publică din data de 18.11.2013, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
9886/101/2012, 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 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 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 M.C.T. Impex SRL 
Număr dosar: 9886/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC M.C.T. Impex SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2550/07.02.2014 a tabelului suplimentar 
rectificat/completat al creanţelor, nr. 41, din data de 27.01.2014. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2797/11.02.2014 raportul lunar 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1, nr. 42, din data de 07.02.2014. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitoarei SC 
M.C.T. Impex SRL, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 24.02.2014. 
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente M.C.T. Impex SRL, poziţia 23, precum şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, www.consultant-insolventa.ro. 
În vederea evaluării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei SC M.C.T. Impex SRL, lichidatorul judiciar a făcut 
demersurile necesare în vederea evaluării bunurilor, operaţiunea de evaluare aflându-se în curs de desfăşurare la această 
dată. 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum urmează: 
1) Dosare avand ca obiect anulare acte frauduloase formulate de administratorul judiciar in temeiul art. 79 – 80 din 
Legea nr. 85/2006 aflate pe rolul Tribunalului Mehedinti. 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Explicaţii 

1. 9886/101/2012/a3 

Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T. Impex SRL 

către Seracovan Adelin Gheorghe 

Soluţia la termenul din data de 17.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată pentru a se 

trimite obiectivele stabilite expertului desemnat 
în vederea efectuării expertizei contabile. Pune 

în vedere apărătorului reclamanţilor ca în 
termen de 5 zile să depună la dosar onorariu 

provizoriu stabilit în cauză. 
Termen de judecata: 17.03.2014: 

2. 9886/101/2012/a4 

Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T Impex SRL 

către Bau Center Vest SRL 

Soluţia la termenul din data de 17.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată în vederea 

efectuării unei expertize. 
Termen de judecata: 17.03.2014 

3. 9886/101/2012/a5 
Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T. Impex SRL 

Soluţia la termenul din data de 17.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată în vederea 

efectuării unei expertize. 
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catre Vava Marius Ionut Termen de judecata: 17.03.2014 

4. 9886/101/2012/a6 

Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T. Impex SRL 

catre Gabor Adrian Catalin 

Soluţia la termenul din data de 17.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată în vederea 

efectuării unei expertize. 
Termen de judecată: 17.03.2014 

5. 9886/101/2012/a7 

Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T. Impex SRL 

catre Lay Nicolae Remus 

Soluţia la termenul din data de 17.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată în vederea 

efectuării unei expertize. 
Termen de judecată: 17.02.2014 

6. 9886/101/2012/a8 

Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T. Impex SRL 

catre Maruntelu Lucian 

Soluţia la termenul din data de 17.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată în vederea 

efectuării unei expertize. 
Termen de judecată: 17.03.2014 

7. 9886/101/2012/a9 

Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T. Impex SRL 

către Cozmei Liviu 

Soluţia la termenul din data de 17.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată în vederea 

efectuării unei expertize. 
Termen de judecată: 10.03.2014 

8. 9886/101/2012/a10 

Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T. Impex SRL 
către Barbut Lazar Gheorghe 

Soluţia la termenul din data de 17.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată în vederea 

efectuării unei expertize. 
Termen de judecată: 24.03.2014 

9. 9886/101/2012/a11 

Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T. Impex SRL 
către Moldovan Mihaita Bucur 

Soluţia la termenul din data de 10.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată pentru a se 

comunica înscrisurile pârâţilor. 
Termen de judecată: 03.03.2014 

10. 9886/101/2012/a12 

Anulare act fraudulos constând în 
transferul de active patrimoniale 
efectuat de M.C.T. Impex SRL 

către Bau Center Vest SRL 

Soluţia la termenul din data de 10.02.2014: 
Acordă un nou termen de judecată pentru a da 

posibilitate pârâtului SC Bau Ceter Vest SRL să 
ia cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, 

precum şi să formuleze întâmpinare. 
Termen de judecată: 03.03.2014 

2) Dosare avand ca obiect anulare acte frauduloase formulate in temeiul art. 79 – 80 din Legea nr. 85/2006 in care MCT 
Impex SRL are calitatea de parat aflate in prima instanta pe rolul Tribunalului Mehedinti. 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Explicatii 

1. 6902/101/2012/a57 

Acţiune formulată de 
administratorul judiciar al 

Izometal-Magellan SRL având ca 
obiect anulare act fraudulos 

constând în transferul de active 
patrimoniale efectuat de Izometal-

Magellan SRL către M.C.T. 
Impex SRL 

Soluţia la termenul din data de 27.01.2014: 
admite cererea de amânare formulată de 

apărătorul reclamanţilor. Se vor cita pârâţii 
cu duplicat de pe întâmpinări. 

Termen de judecată: 24.03.2014 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 24.02.2014 

Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, prin Motoi Gogu 
 


