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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă
Nr. 21, data emiterii: 07.02.2012

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: 0252/208244.
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social în Drobeta Tr. Severin, str. Brîncoveanu,
nr. 132, 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, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul lunar privind
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art.
123, astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) 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 lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru 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:
S-a urmărit încasarea bunului mobil router mecanic ALS 1218 constatându-se că suma a fost virată în contul societăţii în
data de 10.01.2012, dată la care s-a procedat la întocmirea actului de adjudecare, a procesului verbal de predare- primire
şi a facturii.
A fost analizată cererea de creanţă suplimentară depusă de către Primăria Drobeta Tr. Severin, lichidatorul judiciar
procedând la întocmirea tabelul definitiv consolidat rectificat al creanţelor care a fost depus la grefa Tribunalului
Mehedinţi în data de 12.01.2012. Tabelul definitiv consolidat rectificat al creanţelor împotriva debitoarei a fost publicat
în B.P.I. nr. 874/20.01.2012.
În vederea valorificării bunurilor rămase în patrimoniul societăţii s-a publicat un nou anunţ de vânzare în ziarele
Adevărul şi Piaţa Severineană din data de 17.01.2011, licitaţia urmând să aibă loc la data de 10.02.2012, ora 1400.
Anunţurile privind valorificarea bunurilor au fost publicate şi pe internet pe site-ul LocBun.ro.
S-au făcut cheltuieli cu publicarea anunţurilor de vânzare în valoare de 502,00 lei, care au fost achitate cu factura nr.
53/18.01.2012.
Cu adresa nr. 54069/20.02.2012, am solicitat Primăriei Drobeta Tr. Severin să procedeze la scăderea din evidenţele
fiscale a unui număr de patru mijloace de transport ce au făcut obiectul unor contracte de leasing, mijloace de transport
care au fost ridicate de către societăţile de leasing.
Cu adresa nr. 543/10.01.2012 Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN
ne-a notificat ca în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării să procedăm la plata sumei de 95.833,32 lei
reprezentând garanţia plătită de fond în contul creanţei nerambursate de SC Danart SRL către Banca Transilvania,
creanţă rezultată din contractul de credit nr 46/02.07.2009, modificat şi completat prin Actul adiţional nr.
01/46/22.06.2010. Cu adresa nr. 22/16.01.2012, am comunicat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN că prin sentinţa nr. 395/2011 pronunţată în şedinţa publică din data de
29.06.2011 s-a deschis procedura de faliment împotriva debitoarei, fiind întocmit tabelul definitiv consolidat al
creanţelor care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la termenul din 02.11.2011, suma solicitată fiind înscrisă în
tabelul de creanţe de către creditoare Banca Transilvania. De asemenea, le-am comunicat că au posibilitatea solicitării
rectificării tabelului definitiv rectificat al creanţelor, în sensul înscrierii în tabel a Fondului Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN cu suma de 95.833,32 lei şi diminuarea creanţei Băncii
Transilvania cu aceeaşi sumă.În vederea soluţionării dosarului nr. 6349/101/2011 cu termen de judecată 17.01.2012
privind pe reclamantul Nica V. Dumitru, au fost depuse precizări, instanţa pronunţându-se prin sentinţa nr.
58/17.01.2012 în sensul că a respins acţiunea formulată de către reclamant.Urmare a acţiunii formulată de către SC
Danart SRL în vederea recuperării unei creanţe de 22.795,14 lei împotriva pârâtului Ţiu Florin, Judecătoria Drobeta Tr.
Severin – Mehedinţi s-a pronunţat în dosarul nr. 13490/225/2011 prin sentinţa civilă nr. 6239/07.12.2011, în sensul că a
respins acţiunea formulată.Au fost formulate alte două acţiuni în vederea recuperării creanţelor împotriva Primăriei
Gogoşu (dosar nr. 1122/225/2012) – termen de judecată 23.02.2012 şi Ţiu Florin (dosar nr. 916/225/2012)- termen de
judecată 20.02.2012. Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.Termen
procedural: 08.02.2012.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


