
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 12, data emiterii: 06.09.2011

1. Date privind dosarul: număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios
Administrativ, Judecător-sindic Monica Birău.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/311506.
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social în Drobeta Tr. Severin, str. Brîncoveanu
nr. 4, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/216/1999.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală RO 21146590,
sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Danart SRL, reprezentat legal
prin Motoi Gogu, comunică raportul de activitate privind debitorul SC Danart SRL, 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.

Raportul de activitate privind debitorul SC Danart SRL
Număr dosar: 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic
Monica Birău.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Danart SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
După deschiderea procedurii de faliment prin sentinţa nr. 395/2011/29.06.2011, am procedat la întocmirea notificării
deschiderii procedurii pe care am publicat-o în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8698/05.08.2011. De asemenea,
deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi în ziarul Curierul Naţional din data de 20.07.2011, efectuându-se
cheltuieli pentru publicarea anunţului în valoare de 54,13 lei, conform documentelor anexate.
S-a urmărit modul de soluţionare a contestaţiei formulată de către dl Răducănescu Dumitru împotriva tabelului de
creanţe depus la dosarul cauzei. Prin sentinţa nr. 412/2011/06.07.2011, instanţa de judecată s-a pronunţat cu privire la
contestaţia formulată de dl Răducănescu Dumitru, în sensul că a admis cererea de creanţă depusă de acesta şi a dispus
înscrierea acestuia la masa credală cu suma de 6.801,70 lei.
Potrivit sentinţei de deschidere a procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea bunurilor
existente în averea debitoarei. În urma inventarierii acestor bunuri nu s-au constatat diferenţe între bunurile înscrise în
evidenţa contabilă şi cele constatate faptic pe teren. Rezultatele inventarierii bunurilor au fost consemnate în listele de
inventariere anexate la prezentul raport.
De asemenea, la data deschiderii procedurii de faliment, societatea avea înregistrate în contabilitate bunuri achiziţionate
în leasing care nu au fost achitate integral, după cum urmează:
- autoturism Land Rover Discovery – 222.982,00 lei (BRD Sogelease);
- autoturism Peugeot Boxer PTDC335 – 60.756,00 lei (Romstal Leasing IFN SA);
- autoturism Jaguar XF Premium Luxury – 185.340,00 lei (Romstal Leasing IFN SA);
- autoturism Peugeot Partner 6HDI – 33.428,00 lei (Romstal Leasing IFN SA);
- autoturism Peugeot Boxer 2,2 HDI – 103.395,00 lei (BRD Sogelease);
- autoturism Peugeot Boxer 2,2 HDI – 103.395,00 lei (BRD Sogelease);
- maşină de tampografiat Kent – 25.682,00 lei (Alpha Leasing IFN SA), ridicată de societatea de leasing în luna august
2011.
Potrivit evidenţei contabile SC Danart SRL înregistra la data de 30.06.2011 clienţi neîncasaţi în sumă de 187.561,23 lei
şi debitori diverşi (Ţînţu Dănuţ) în sumă de 22.754,56 lei.
Lichidatorul judiciar a trecut la analiza creanţelor pe care societatea le are de încasat urmând a face demersuri la instanţa
de judecată în vederea recuperării acestor creanţe.
În baza avizului inspecţiei fiscale comunicat de D.G.F.P. Mehedinţi, începând cu data de 12.08.2011 s-a desfăşurat
activitatea de inspecţie fiscală care a avut ca obiect respectarea prevederilor Codului Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin HG 44/2004. Perioada
supusă inspecţiei fiscale a fost 01.01.2006 – 30.06.2011. Rezultate controlului au fost consemnate în raportul de
inspecţie fiscală înregistrat sub nr. 416/31.08.2011, constatările urmând a fi înregistrate şi în contabilitatea societăţii la
finele lunii septembrie 2011. Diferenţele constatate cu ocazia controlului vor face obiectul cererii de creanţă
suplimentară ce urmează a fi depusă de către D.G.F.P Mehedinţi la dosarul cauzei până la data de 07.09.2011.
Anexăm la prezentul raport, raportul de inspecţie fiscală nr. 416/31.08.2011, decizia de impunere nr. 674/31.08.2011 şi
decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. 550/05.07.2011.
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului 9765/225/2011 având ca obiect ordonanţă de plată formulată de către SC
Danart SRL în contradictoriu cu unitatea administrativ teritorială comuna Malovăţ.
Prin sentinţa comercială nr. 1041/28.07.2011, instanţa de judecată s-a pronunţat în sensul că, a admis cererea formulată
de SC Danart SRL, somând pe debitoarea să achite creditoarei suma de 71.990,00 lei reprezentând contravaloare
servicii prestate şi neachitate precum şi dobânda legală calculată de la data scadenţei până la achitarea efectivă a
debitului în termen de 30 zile de la comunicarea ordonanţei.
De asemenea, instanţa obligă debitorul să achite creditoarei suma de 539,30 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.



Sentinţa menţionată a rămas definitivă şi irevocabilă la data de 05.09.2011. La această dată pe rolul instanţei de judecată
se află încă o acţiune având ca obiect ordonanţă de plată formulată împotriva Primăriei Gogoşu, având termen de
judecată data de 14.09.2011.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen de judecată: 07.09.2011.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


