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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 49, data emiterii: 10.09.2013

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, reprezentată legal
prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 395/2011 din şedinţa publică din data de 29.06.2011, pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 168/101/2011, 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 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. 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 publicat în B.P.I. nr. 9394/29.05.2013, convocarea Adunării creditorilor nr. 42/23.05.2013. De asemenea, s-a
publicat în B.P.I. nr. 9863/05.06.2013, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006, nr. 43/28.05.2013.
La data de 30.05.2013, ora 1330, a avut loc şedinţa Adunării creditorilor având la ordinea de zi: „exprimarea unui punct
de vedere cu privire la oferta de închiriere primită de la SC Florart-Sev SRL”, şedinţă la care s-au prezentat creditorii
Banca Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin şi D.G.F.P. Mehedinţi, iar creditorii Fondul Naţional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN şi SC RSL Leasing IFN SA, (fostă SC Romstal Leasing
IFN SA) au transmis un punct de vedere scris, care au hotărât cu un procent de 41,02983% din totalul creanţelor înscrise
la masa credală, respectiv un procent de 73,87833% din totalul creanţelor prezente, următoarele:
„aprobă oferta de închiriere depusă de SC Florart-Sev SRL, respectiv suma de 565 euro/lună la care se adauga TVA,
pentru imobilul (teren+construcţie), situat în Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timişoarei, nr. 220, jud. Mehedinţi, cu
următoarele condiţii:
1. În contractul de închiriere să fie prevăzută clauza: imobilul se poate vinde în perioada derulării contractului de
închiriere, cu obligaţia locatarului de a-l elibera în termen de 30 de zile;
2. Perioada de închiriere: până la vânzarea imobilului, dar nu mai mult de 12 luni”.
Procesul verbal al Adunării creditorilor a fost transmis prin e-mail şi fax, creditorilor Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN şi SC RSL Leasing IFN SA, (fostă SC Romstal Leasing IFN
SA), în data de 30.05.2013.
Procesul verbal al Adunării creditorilor din data de 30.05.2013, precum şi punctele de vedere transmise de creditori au
fost depuse la grefa Tribunalului Mehedinţi cu adresa nr. 567/31.05.2013. Hotărârea Adunării creditorilor nr.
44/30.05.2013 a fost publicată în BPI nr. 10428/12.06.2013.
După ce Adunarea creditorilor a aprobat oferta de închiriere depusă de SC Florart-Sev SRL, lichidatorul judiciar a
procedat la întocmirea contractului de închiriere nr. 583/31.05.2013, a procesului-verbal de custodie, a listei bunurilor
mobile predate în custodie SC Florart-Sev SRL, conform contractului de închiriere menţionat mai sus, precum şi a
procesului-verbal de predare-primire încheiat în data de 31.05.2013. Până la data întocmirii prezentului raport s-a
facturat suma de 15.503,58 lei reprezentând contravaloare garanţie chirie şi contravaloare chirie pentru lunile iunie,
iulie, august septembrie 2013 din care s-a încasat numai suma de 7.103,03 lei.
În data de 18.06.2013, ora 1400 a avut loc licitaţia privind valorificarea bunurilor mobile şi imobile existente în
patrimoniul debitoarei, dar nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii.
În ziarele Adevărul şi Piaţa Severineană din data de 21.06.2013, a fost publicat un nou anunţ în vederea valorificării
bunurilor mobile şi imobile rămase în patrimoniul debitoarei, licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc în data de
10.07.2013, ora 1400 urmând a fi reluată în fiecare zi de miercuri a săptămânii la ora 1400 până la valorificarea
bunurilor, iar pentru bunurile imobile licitaţia va avea loc în data de 24.07.2013, ora 1400, urmând a fi reluată în
aceleaşi condiţii în data de 08.08.2013, ora 1300. Anunţul a fost publicat şi pe internet pe site-urile Locbun.ro,
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tocmai.ro, executari.com, Mercador.ro, unpir.ro. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit suma totală de 695,28 lei
cu facturile nr. 876/21.06.2013 în valoare de 584,00 lei şi nr. 1172/26.06.2013 în valoare de 111,28 lei.
În data de 10.07.2013, ora 1400 a avut loc licitaţia privind bunurile mobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Danart
SRL, licitaţia la care s-a înscris un singur ofertant, respectiv dl Manda Marinel-Cristian, care a achiziţionat caietul de
sarcini în valoare de 100,00 lei cu chitanţa nr. 6240/09.07.2013 şi a depus garanţia de participare la licitaţie în valoare
de 1.026,01 lei cu chitanţa nr. 6241/09.07.2013, pentru bunul mobil autoutilitară Dacia Break, nr. înmatriculare
MH-99-ART, la preţul de 2.310,00 euro (exclusiv TVA). După ce adjudecatarul a plătit şi diferenţa în valoare de
11.696,51 lei cu chitanţa nr. 6242/10.07.2013, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea facturii nr.
36737/10.07.2013, actului de adjudecare nr. 46/10.07.2013 şi procesului verbal de predare-primire a mijlocului de
transport în data de 10.07.2013. În data de 11.07.2013, aceste sume au fost depuse în contul de faliment al debitoarei SC
Danart SRL.
Cu adresa nr. 744/11.07.2013, lichidatorul judiciar a solicitat creditorului Banca Transilvania restituirea cărţii de
identitate în original, aferentă acestui autoturism, în vederea predării acesteia către cumpărător. În data de 15.07.2013,
lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale să procedeze la
scăderea din evidenţele fiscale a mijlocului de transport autoutilitară Dacia Break, nr. înmatriculare MH-99-ART,
valorificat în data de 10.07.2013, precum şi valoarea impozitului. În data de 17.07.2013, Primăriei
Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi taxe Locale ne-a comunicat, că valoarea impozitului datorat de
debitoarea SC Danart SRL în perioada 29.06.2011-10.07.2013 aferent mijlocului de transport este de 133,00 lei.
În data de 24.07.2013, ora 1400 a avut loc licitaţia privind valorificarea bunurilor imobile existente în patrimoniul
debitoarei, dar nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii în data de 08.08.2013, ora
1300. În data de 08.08.2013, ora 1300 a avut loc licitaţia privind valorificarea bunurilor imobile existente în patrimoniul
debitoarei, dar nici de această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii.
În ziarele Adevărul din data de 14.08.2013 şi Piaţa Severineană din data de 16.08.2013, a fost publicat un nou anunţ în
vederea valorificării bunurilor mobile şi imobile rămase în patrimoniul debitoarei, licitaţia pentru bunurile mobile
urmând să aibă loc în fiecare zi de miercuri a săptămânii la ora 1400 până la valorificarea bunurilor, iar pentru bunurile
imobile licitaţia va avea loc în data de 05.09.2013, ora 1400, urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii în data de
19.09.2013, ora 1400. Anunţul a fost publicat şi pe internet pe site-urile Locbun.ro, tocmai.ro, executari.com,
Mercador.ro, unpir.ro. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit suma totală de 632,23 lei cu facturile nr.
1171/16.08.2013 în valoare de 577,00 lei şi nr. 1198/20.08.2013 în valoare de 55,23 lei.
În data de 12.08.2013, expertul contabil Dincă-Enea Henri-Emanuel, numit în dosarul nr. 916/225/2012 al Judecătoriei
Drobeta-Turnu-Severin, a adus la cunoştinţa lichidatorului judiciar că pentru efectuarea raportului de expertiză
contabilă, trebuie să se prezinte la şedinţa din data de 14.08.2013, ora 830, cu toate documentele contabile întocmite,
privind contravaloarea materialelor achiziţionate şi folosite pentru efectuarea copertinei, precum şi orice alte documente
concludente.
Pentru valorificarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Danart SRL, au fost organizate licitaţii
săptămânal în fiecare zi de miercuri, la ora 1400, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant, astfel: 10.07.2013,
17.07.2013, 24.07.2013, 31.07.2013, 07.08.2013, 14.08.2013, 21.08.2013, 28.08.2013 şi 04.09.2013.
În data de 05.09.2013, ora 1400 a avut loc licitaţia privind valorificarea bunurilor imobile existente în patrimoniul
debitoarei, dar nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii în data de 19.09.2013, ora
1400.
S-a întocmit raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între
creditori nr. 3 din data de 09.09.2013, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 11.09.2013. De
asemenea, s-a întocmit şi notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi
din încasarea de creanţe nr. 48/10.09.2013, care urmează a fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de
11.09.2013 şi publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 11.09.2013.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


