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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura simplificată de faliment
Nr. 10, data emiterii: 27.03.2013

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. Lichidatori 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 lichidator 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 lichidator 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 lichidator 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 lichidator judiciar persoană juridică Ilie Laurenţiu,
desemnaţi conform sentinţei comerciale nr. 27/F din şedinţa publică din data de 24.01.2013, pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7079/101/2012, 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 lichidatori judiciari asociaţi ai debitorului SC Emefa
SRL, desemnaţi conform sentinţei comerciale nr. 27/F din şedinţa publică din data de 24.01.2013, pronunţată de
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7079/101/2012,
reprezentate legal prin Motoi Gogu, Grădinaru Valentina, Ilie Laurenţiu şi Popescu Emil, 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 debitorul SC Emefa SRL
Număr dosar 7079/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Orfescu Aristică.
Temei juridic: art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidatori 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 descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în BPI nr. 848/16.01.2013, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 7, din data de 09.01.2013.
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. 2683/13.02.2013.
De asemenea, deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi în ziarul Curierul Naţional din data de 14.02.2013.
Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr. 6775/12.02.2013 suma de 42,28 lei.
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor pentru data de 29.04.2013, ora 1400 având la
ordinea de zi: ,,confirmarea lichidatorilor judiciari asociaţi Yna.Consuting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă
Grădinaru Valentina, Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL desemnaţi de judecătorul
sindic prin sentinţa comercială nr. 27/F din şedinţa publică din data de 24.01.2013 şi stabilirea remuneraţiei acestora”.
A fost analizată cererea de creanţă depusă de către creditorul TBI Leasing IFN SA la data de 16.01.2013, pentru suma
de 13.468,56 lei şi pentru suma de 3.145,86 euro. S-a constatat că acest creditor nu a fost notificat, motiv pentru care
cererea de creanţă depusă de către creditorul TBI Leasing IFN SA va fi înscrisă în Tabelul definitiv al creanţelor
împotriva debitoarei SC Emefa SRL, aşa cum a fost formulată.
S-a întocmit Tabelul definitv rectificat al creanţelor care a fost comunicat prin fax creditorului TBI Leasing IFN SA la
data de 26.03.2013 şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 28.03.2013.
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că nu au fost depuse cereri de creanţe suplimentare.
S-a luat legătura cu administratorul societar d-na Botezatu Anamaria în vederea predării documentelor contabile şi a
actelor de proprietate ale imobilului situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 201, jud. Mehedinţi pentru
evaluarea acestu imobil în vederea valorificării.
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Au fost analizate documentele contabile şi s-a constatat că nu există fapte care să conducă la antrenarea răspunderii
potrivit art. 138 din Legea 85/2006.
S-a constatat că societatea debitoare a mai avut în patrimoniu un sistem automat pentru dozarea şi ambalarea produselor
granulate sau cu forme nedefinite cu dozator liniar cu cântărire electronică cu 4 capete de cântărire care a fost ridicat de
către societatea de leasing în data de 01.04.2011 datorită neachitării ratelor, conform contractului de leasing.
După primirea actelor de proprietate ale imobilului din patrimoniul debitoarei, s-a luat legătura cu evaluatorul Victor
Mihail Cugut pentru a proceda la evaluarea imobilului existent în patrimoniul debitoarei SC Emefa SRL situat în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 201, jud. Mehedinţi. 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: 28.03.2013.

Lichidatorijudiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Cabinet
Individual de Insolvenţă Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


