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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 21, data emiterii: 06.12.2013

1. Date privind dosarul: nr dosar 7116/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Diromar Prod SRL, cod de identificare fiscală 14576489, sediul social în comuna Butoieşti, jud.
Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/98/2002.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, Număr de înscriere în Registrul
Formelor de Organizare 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, conform încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 26.11.2013, pronunţată de
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7116/101/2012.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Diromar Prod SRL,
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 716/2013 din şedinţa publică de la 21.10.2013 pronunţată de
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7116/101/2012, în
temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică 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, astfel
întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) 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 debitorul SC Diromar Prod SRL
Număr dosar: 7116/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Diromar Prod SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16951/17.10.2013 a
hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 18, din data de 11.10.2013.
De asemenea administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17232/22.10.2013 raportul
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art.
21 alin. 1, nr. 19, din data de 18.10.2013.
Prin sentinţa nr. 716/2013 din şedinţa publică din data de 21.10.2013 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7116/101/2012, instanţa a admis cererea de deschidere a
procedurii falimentului în temeiul art. 107 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, formulată de
administratorul judiciar, la cererea administratorului special al debitoarei şi aprobată de Adunarea Creditorilor în şedinţa
din data de 11.10.2013 ora 1400 şi a dispus începerea procedurii falimentului împotriva debitoarei SC Diromar Prod
SRL cu sediul social în comuna Butoieşti, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/98/2002, cod unic
de înregistrare 14576489, în temeiul art. 107 lit. c din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea 85/2006, instanţa a numit lichidator judiciar pe Yna Consulting SPRL, cu sediul
social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25
din lege.
De asemenea, în temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, instanţa de judecată a dispus
dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare a debitoarei şi a fixat termenul maxim de predare a
gestiunii către lichidatorul judiciar la 15.11.2013.
Termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura de faliment sunt următoarele: termenul limită pentru depunerea
creanţelor născute în cursul procedurii la 25.11.2013, termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în timpul
procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 09.12.2013, termenul limită pentru
depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 23.12.2013, iar termenul limită pentru întocmirea şi
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 07.01.2014.
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea notificării privind deschiderea
procedurii de faliment. Notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost publicată în BPI nr. 18770/11.11.2013.
De asemenea, deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul
Curierul Naţional din data de 13.11.2013. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr. 7614/11.11.2013 suma
de 49,16 lei.
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii de faliment, şedinţa
urmând să aibă loc în data de 10.01.2014, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi:
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„confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr.
716/21.10.2013 şi stabilirea remuneraţiei acestuia”.
Având în vedere dispoziţiile art. 113, art. 114 şi art. 115 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a
măsurilor dispuse de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 716/2013 din şedinţa publică din data de 21.10.2013 pronunţată
de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 7116/101/2012, prin care s-a deschis procedura de faliment împotriva debitorului
SC Diromar Prod SRL, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea administratorului special al debitoarei, prin adresa
nr. 1084/08.11.2013, care a fost comunicată sub semnătură de primire administratorului special, la data de 15.11.2013,
orele 0930, la sediul debitoarei din comuna Butoieşti, jud. Mehedinţi, pentru efectuarea operaţiunilor de inventariere şi
sigilare a patrimoniului debitoarei, în vederea evaluării.
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei următoarele: „conform
dispoziţiilor art. 114 alin. (1) teza a II-a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei „ Dacă averea debitorului
poate fi inventariată complet într-o singură zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica
sigiliile. În toate celelalte cazuri, se va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de
faţă şi să asiste la inventar, dacă judecatorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea
contesta datele din inventar“, nu veţi avea calitatea de a formula obiecţiuni cu privire la situaţia patrimoniului
debitorului insolvent SC Diromar Prod SRL. De asemenea, vă solicităm să prezentaţi de urgenţă situaţia tuturor
contractelor încheiate de debitoarea SC Diromar Prod SRL, atât cele încheiate anterior datei deschiderii procedurii
generale de insolvenţă, cât şi până la data deschiderii procedurii de faliment“.
În conformitate cu art. 114 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, în data de 15.11.2013, lichidatorul judiciar
a procedat la inventarierea tuturor bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod
SRL.
Bunurile inventariate sunt prezentate în situaţiile următoare:
- Stocuri: BS Brendy 18º - 3.930 sticle, BS Caisă 18º - 982 sticle, BS Prună 18º - 1.501 sticle, BS Rom 18º - 3.742
sticle, BS Votcă 18º - 2.401 sticle, aromă Brandy – 50 litri, aromă Caisă – 20 litri, aromă Mentă – 10 litri, aromă Prună
– 10 litri, aromă Vişină – 30 litri, aromă Rom – 40 litri, alcool – 0,221 litri, etichete alcool 2 litri – 27.200 bucăţi,
etichete alcool 0,5 litri – 107.100 bucăţi, colorant Caramel – 5 litri, colorant portocaliu – 10 litri, capace sticle – 99.000
bucăţi.
- mijloace fixe:

Nr. crt Denumire bun U/M buc
1 Compresor Kaesser buc 1
2 Filtru inox cu plăci buc 1
3 Filtru cu trei cartuşe buc 1
4 Instalaţie de etichetat buc 1
5 Maşină de frezat şi dopuit buc 1
6 Instalaţie de baxat buc 1
7 Rezervor inox 500 l buc 1
8 Electropompă buc 1
9 Strung Europaleţi buc 1
10 Bazin de amestec 1 t buc 2
11 Bidistilator buc 1
12 Compresor Cecato CSA 20 buc 2
13 Compresor Tandem 11 Kw buc 1
14 Distilator Gibertini buc 1
15 Instalaţie inscripţionat buc 3
16 Impregnator Romix buc 1
17 Instalaţie automatizată de baxat buc 1
18 Instalaţie de etichetat buc 1
19 Compresor Kaesser buc 1
20 Instalaţie de tratare a apei buc 2
21 Instalaţie îmbuteliat lichide buc 1
22 Instalaţie îmbuteliat DCE 2000 buc 1
23 Instalaţie automatizată de suflat buc 1
24 Iveco Cargo 12 t buc 1
25 Iveco Daily 3,5 t buc 1
26 Instalaţie de îmbuteliat buc 1
27 Maşină de suflat peturi buc 1
28 Mixer, maşină de îmbuteliat buc 1
29 Paletizor automat buc 1
30 Paletizor mobil buc 2
31 rezervor apă Valrom buc 2
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32 Rezervor inox 10000 litri buc 3
33 Clădire 1/2 buc 1
34 Purificator aer buc 1
35 Robinet inox buc 10
36 Motostivuitor

Notă: motostivuitorul - nu se găseşte în patrimoiul debitoarei, cu toate că există gaj în favoarea ANAF, înregistrat în
arhiva electronic, a fost valorificat cu factura nr. 445/30.12.2010 către SC Girnita Prod Lemn SRL, factură pe care o
anexăm prezentului raport; Iveco Daily 3,5 t – se află la reparaţie în Timişoara.
Bunurile din contul 214 „Mobilier şi aparatură birotică“:

Nr. crt Denumire bun U/M buc
1 Imprimanta Eco Jet buc 1
2 Cartuş HP buc 1
3 Handjet EBS buc 1
4 Rezervor cerneală buc 5
5 Densimetru portabil buc 1
6 Cântar Microsif buc 1
7 Televizor plasmă LG buc 1
8 DVR Model HA buc 1
9 Cablu coaxial ml 100
10 Sursa UPS 1200 mA buc 1
11 Sursa UPS 2500 mA buc 1
12 Camera Video IR 220 V buc 3

Rezultatele inventarierii au fost consemenate în procesul verbal de inventariere, nr. 1, încheiat la data de 15.11.2013,
dată la care lichidatorul judiciar a devenit depozitarul judiciar al acestor bunuri.
Cu ocazia inventarierii s-a procedat la punerea sub sigiliu a bunurilor inventariate, potrivit art. 113 din Legea 85/2006,
întocmindu-se, în acest sens, procesul verbal de sigilare nr. 2, încheiat la data de 15.11.2013.
Bunurile mobile inventariate au fost predate custodelui Iliescu Diaconescu Rodica şi custodelui Iliescu Diaconescu
Marius, în baza procesului verbal de custodie nr. 3, încheiat la data de 15.11.2013.
Precizăm faptul că anexăm prezentului raport procesul verbal de inventariere nr. 1/15.11.2013, procesul verbal de
sigilare nr. 2/15.11.2013 şi procesul verbal de custodie nr. 3/15.11.2013, precum şi listele de inventariere.
Prin adresa nr. 1086/18.11.2013, înregistrată la registratura Direcţiei Regionale Vamale Craiova – Biroul Vamal
Mehedinţi, sub nr. CVV43689/18.11.2013, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Diromar Prod SRL a adus la cunoştinţă
Biroului Vamal Mehedinţi că, începând cu data de 21.10.2013 s-a deschis procedura de faliment împotriva debitoarei
SC Diromar Prod SRL, prin sentinţa nr. 716/2013 din şedinţa publică din data de 21.10.2013 pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7116/101/2012. În data de
15.11.2013 a fost predată gestiunea către lichidator, în urma inventarierii efectuate, la antrepozitul fiscal a fost
identificată, conform listelor de inventar, cantitatea de 12.566 buc. băutură spirtoasă diverse arome la sticle de 2 litri –
18% volum alcool, nemarcată. Pentru a putea fi valorificate în procedura de lichidare produsele aflate pe stoc,
lichidatorul judiciar a solicitat aprobarea comenzii pentru un număr de 12.566 banderole băuturi spirtoase volum alcool,
anexată.
Cu adresa nr. CVV43689/22.11.2013, Biroul Vamal Mehedinţi a formulat următorul răspuns: „în vederea soluţionării
Notei de comandă nr. 1/18.11.2013 pentru timbre/banderole, înregistrată la Biroul Vamal Mehedinţi sub nr.
CVV43690/18.11.2013, prin care solicitaţi aprobarea achiziţionării unui număr de 12.566 buc. banderole, vă solicităm
să ne transmiteţi dovada declarării accizelor prin Declaraţiile lunare de accize depuse la A.F.P.J. Mehedinţi, pentru
lunile iulie - octombrie 2013, aferente activităţii desfăşurată de SC Diromar Prod SRL şi declarată la Biroul Vamal
Mehedinţi prin Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase,
respectiv: luna iulie: situaţia livrări nr. RO0003925PP01SS001307/14.08.2013, luna august: situaţia livrări nr.
RO0003925PP01SS001308/15.09.2013, luna septembrie: situaţia livrări: RO0003925PP01SS001309/15.10.2013 şi
luna octombrie: situaţia livrări nr. RO0003925PP01SS001310/17.11.2013“.
Lichidatorul judiciar a comunicat adresa nr. CVV43689/22.11.2013 primită de la Biroul Vamal Mehedinţi
administratorului special al debitoarei, la adresa de e-mail.
I.P.J. Mehedinţi – Serviciul de Investigare a Fraudelor a invitat pe lichidatorul judiciar al debitoarei SC Diromar Prod
SRL să se prezinte la data de 05.12.2013 la sediul I.P.J. Mehedinţi.
La data de 05.12.2013, lichidatorul judiciar s-a prezentat la sediul I.P.J. Mehedinţi – Serviciul de Investigare a
Fraudelor. Cu această ocazie a fost încheiat un proces verbal, fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal înregistrat
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi la nr. unic 489/P/2012, privind pe învinuita SC Diromar Prod SRL şi
învinuita Diaconescu Iliescu Rodica, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, i s-a adus la cunoştinţă
lichidatorului judiciar că, în cauză, s-a efectuat o expertiză contabilă judiciară, fiindu-i prezentate concluziile raportului
de expertiză efectuat în cauză şi i-a fost înmânat un exemplar al raportului de expertiză contabilă cu nr. 489/P/2012, pe
care îl anexăm prezentului raport. Pentru depunerea eventualelor obiecţiuni cu privire la concluziile raportului de
expertiză contabilă s-a stabilit un termen de 6 zile lucrătoare, până la data de 13.12.2013. În situaţia în care
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reprezentantul învinuitei SC Diromar Prod SRL nu depune obiecţiunile până la data stabilită în procesul verbal, organul
de urmărire penală va proceda în consecinţă, considerând că nu au fost formulate obiecţiuni.
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că au fost depuse un număr de două cereri de creanţă, după cum urmează:
creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi a depus cerere de creanţă suplimentară pentru suma
de 4.245.989,00 lei, reprezentând creanţă bugetară şi creditorul SC Linde Gaz România SRL a depus cerere de creanţă
suplimentară pentru suma de 2.759,87 lei, reprezentând creanţă chirografară.
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei SC Diromar Prod
SRL, care cuprinde următorii creditori: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi cu suma de
4.245.989,00 lei, reprezentând creanţă bugetară şi SC Linde Gaz România SRL cu suma de 2.759,87 lei, reprezentând
creanţă chirografară.
Tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei SC Diromar Prod SRL va fi depus la dosarul cauzei la termenul
din data de 09.12.2013.
În vederea evaluării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, lichidatorul judiciar a luat
legătura cu evaluatorul Victor Mihail Cugut şi i-a pus la dispoziţie documentele necesare pentru evaluarea bunurilor.
Operaţiunea de evaluare se află în curs de desfăşurare la această dată.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 09.12.2013.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


