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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 36, data emiterii: 11.12.2012

1. Date privind dosarul: număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Monica Birău.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social în Drobeta-Turnu-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-Turnu-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 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 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 a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Monica Birău.
Temei juridic: art. 121 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 publicat în B.P.I. nr. 16031/09.11.2012 raportul privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123 din Legea 85/2006, nr. 35/30.10.2012.
În data de 14.11.2012 am primit de la Primăria Malovăţ acordul încheiat pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale
conform prevederilor art. 35 alin. (12) lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2012.
În data de 14.11.2012 am solicitat creditorilor privilegiaţi înscrişi la masa credală, respectiv Primăria
Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, BRD Groupe Societe Generale, Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN şi Banca Transilvania, acceptul pentru
stingerea sumei de 72.529,00 lei datorată de Primăria Malovăţ debitoarei, către D.G.F.P. Mehedinţi care este înscrisă la
masa credală a debitorului SC Danart SRL, şi care au acceptat compensarea arieratelor conform O.U.G. 61/2012. După
primirea acordului de la creditorii privilegiaţi, s-a semnat documentaţia care a fost depusă la D.G.F.P. Mehedinţi în
vederea stingerii obligaţiilor.
În data de 21.11.2012, ora 1400 a avut loc licitaţia în vederea valorificării bunurilor mobile şi imobile rămase în
patrimoniul debitoarei, dar nici de această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în condiţiile
aprobate de Adunarea Creditorilor din şedinţa din data de 10.11.2011, ora 1330.
În ziarele Adevărul şi Piaţa Severineană din data de 23.11.2012 a fost publicat un nou anunţ în vederea valorificării
bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei, licitaţia urmând să aibă loc în data de 24.12.2012, ora 1400. Anunţul a fost
publicat şi pe site-ul Locbun.ro. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 1430/23.11.2012 suma de
473,00 lei.
În data de 11.12.2012 am primit de la D.G.F.P. Mehedinţi modul de stingere al obligaţiilor SC Danart SRL conform
O.U.G. 61/2012 în sumă de 72.529,00 lei.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 12.12.2012.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


