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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 3231 Data emiterii: 02.09.2021 

1. Date privind dosarul: nr. 12086/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş. Programul arhivei/registraturii 
instanţei 08.30-12.30. 
3. Debitor: SC MCT RU Management SRL, cod de identificare fiscală 27921368 sediul social în Timişoara, str. Enric 
Baader, nr. 13, camera 10, jud. Timiş, număr de ordine în registrul comerţului J35/100/2011. 
4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, sediul social ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
Timiș, cod de identificare fiscală 31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II sub numărul 
0649, reprezentată prin lichidator judiciar Popescu G., tel/fax 0256/220827 şi Yna Consulting SPRL, cod de identificare 
fiscală RO 21146590, înregistrată în RFO II sub numărul 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, reprezentantă prin 
lichidator judiciar Motoi G.. 
5. Subscrisele: Consultant Insolvenţă SPRL şi Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 
MCT RU Management SRL, conform Sentinţei civile nr. 1491/04.07.2013 din şedinţa publică din data de 04.07.2013, 
pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 12086/30/2012, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei comunică: Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a 
atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
pentru debitorul SC MCT RU Management SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 

Raport de activitate 

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor în procedura de faliment conform art. 21 alin. (1) din 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, pentru debitorul SC MCT RU Management SRL 
Număr dosar: 12086/30/2012, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Cristina Crăciun. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidatori judiciari asociaţi: Consultant Insolvenţă SPRL și Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC MCT RU Management SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
I. Referitor la disp. art. 21 din Legea nr. 85/2006 
Raportul privind descrierea modalităților de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile 
art. 21 din Legea nr. 85/2006, nr. 1644/12.05.2021 pentru termenul de judecată din data de 20.05.2021 a fost depus la 
dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8680/18.05.2021 (extras BPI depus la dosarul cauzei) și afișat pe site-ul 
lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/02/Raport-de-activitate-MCT-
RU-Management-SRL-25.02.2021.pdf.  
II. Referitor la creanțele pe care SC MCT RU Management SRL le are de încasat 
Debitorul SC MCT RU Management SRL are de încasat creanţe de la societățile Izometal – Magellan SRL și Confort 
SA. 
• Societatea MCT RU Management SRL este înscrisă în Tabelul definitiv consolidat rectificat I creanțe întocmit 
împotriva Izometal-Magellan SRL – în faliment, cu suma de 23.244,98 lei. Dosarul nr. 6902/101/2012 având ca obiect 
procedura de faliment a SC Izometal – Magellan SRL,  a fost înaintat la Tribunalul Specializat Mureş, potrivit soluţiei 
ICCJ, conform Încheierii finală din data de 17.10.2016 pronunțată de Tribunalul Mehedinți.  
Cauza s-a amânat pentru termenul de judecată din data de 22.09.2021, pentru pentru soluționarea cererii de înlocuire a 
lichidatorilor judiciari. 
• Debitorul SC MCT RU Management SRL este înscris cu suma de 81.070 lei, având rangul de creanță chirografară 
prevăzut de disp. art. 123 pct. (3) din Legea 85/2006, la poziția 40 din Tabelul suplimentar cuprinzând creanțele 
împotriva averii debitoarei  SC Confort SA actualizat pentru termenul din 04.02.2021, nr. 141/28.01.2021 publicat în 
BPI nr. 2241/08.02.2021, reprezentat prin lichidator judiciar Expert SPRL.  
De asemenea, debitorul SC MCT RU Management SRL este înscris cu o creanță chirografară totală în cuantum de 
649.859,10 lei în tabelul definitiv de creanțe întocmit împotriva averii debitoarei SC Confort SA, publicat în BPI nr. 
13717/12.07.2017. Până la data prezentului raport au fost încasate creanțe în cuantum de 13.285,17 lei de la SC Confort 
SA. 
Menționăm faptul că, debitorul Confort SA prin lichidator judiciar a expus pe piață în vederea valorificării, bunul 
imobil reprezentând construcție tip Hală de producție cu birouri înglobate P+EP, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Torontalului, km 6, jud. Timiș, înscrisă în CF nr. 421620 Timișoara, având nr. cadastral 421620-C1, prin organizarea 
seturilor de 3 licitații publice în conformitate cu regulamentul aprobat de adunarea creditorilor din data de 10.07.2020, 
la prețul de pornire în licitație de 255.000 euro fără TVA. 
În dosarul nr. 8287/30/2012 a fost stabilit următorul termen de judecată în data de 09.09.2021, pentru continuarea 
procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun. 
III. Referitor la dosarul nr. 12987/30/2012 
Lichidatorului judiciar i-a fost comunicată Citația emisă la data de 23.07.2021 în dosarul nr. 12987/30/2012 aflat pe 
rolul Tribunalului Timiș, Secția a I-a Civilă, având ca obiect drepturi bănești, reclamant Căzăciuc D. 
Termenul de judecată a fost stabilit în data de 02.12.2021. 
Menționăm faptul că, judecarea acțiunii formulate de reclamantul Căzăciuc D. a fost suspendată în temeiul art. 36 din 
Legea nr. 85/2006. 
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IV. Solicitări adresate judecătorului – sindic 
Solicităm respectuos judecătorului – sindic să dispună un nou termen în vederea continuării procedurii și încasarea 
creanţelor aşa cum au fost descrise şi precizate anterior. 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL şi Yna Consulting SPRL  


