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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 34, data emiterii: 27.08.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 8718/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, Judecător-sindic Barbu Adela.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Atila Trans SRL, cod de identificare fiscală 18848926, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Alion, nr.
65, bl. VT4, sc. 1, ap. 17, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/360/2006.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 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 persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Atila Trans SRL, conform sentinţei nr.
429 din şedinţa publică din data de 01.10.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8718/101/2011, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 122 alin. 1 din Legea
privind procedura insolvenţei comunică raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul
de distribuire între creditori nr. 1, astfel întocmite, în anexă, în număr de 2 (două) file.
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în
Buletinul procedurilor de insolvenţă.
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire pentru debitorul

SC ATILA TRANS SRL
Număr dosar 8718/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Barbu Adela.
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Atila Trans SRL
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 26.04.2013-26.07.2013 au fost valorificate următoarele
bunuri: autoturism M1 Hyundai MH 10 FLX – 4.529,72 lei, din care TVA 876,72 şi apartament cu două camere situat în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Orly, nr. 88, bl. H3, sc. 1, et. 4, ap. 30, jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr. 9673/N cu nr.
cadastral 50/1/4/30, compus din: două camere semidecomandate, bucătărie, baie, două holuri şi balcon, suprafaţă construită
37,89 mp – 44.968,00 lei. 
Valoarea totală a sumelor încasate din valorificarea bunurilor menţionate mai sus este de 49.497,72 lei din care TVA în
sumă de 876,72 lei.
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 26.04.2013-26.07.2013 nu s-au încasat sume
din creanţe recuperate. S-au încasat dobânzi bancare în sumă de 0,92 lei.
De asemenea, a fost încasată din vânzarea caietelor de sarcini suma de 300,00 lei.
Suma totală încasată în această perioadă a fost de 49.798,64 lei din care TVA în sumă de 876,72 lei.
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar – Potrivit încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la
18.03.2013, onorariul lichidatorului judiciar este de 2.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi un onorariu procentual în cotă de
8% (exclusiv TVA) din sumele rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor.
Astfel, onorariul fix cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 26.04.2013-26.08.2013 este în sumă de 8.000,00 lei (4
luni x 2.000,00 lei/lună) la care se adaugă TVA în sumă de 1.920,00 lei. Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar
pentru perioada 26.04.2013-26.08.2013 este în sumă de 3.913,75 lei (48.921,92 lei*8%), la care se adaugă TVA în sumă de
939,30 lei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, onorariul lichidatorului judiciar cuvenit până la data de 26.08.2013 este în sumă de
11.913,75 lei la care se adaugă TVA în sumă de 2.859,30 lei.
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – Însumând soldul
iniţial rămas după distribuirea sumelor înscrise în planul de distribuire nr. 1 de 3.462,73 lei cu sumele încasate în perioada
26.04.2013-26.07.2013, rezultă un disponibil în sumă de 53.261,37 lei. 
După scăderea onorariului cuvenit lichidatorului judiciar şi a TVA –ului aferent, rămâne un disponibil în sumă de 38.488,32
lei.
Sumele încasate au fost repartizate după cum urmează:
- cheltuieli procedură –1.939,28 lei din care TVA –375,34 lei (anunţuri publicitare, onorarii evaluări, impozite, alte plăţi
aferente procedurii, conform anexa nr. 1);
- comisioane bancare – 26,00 lei;
- impozit clădiri – 770,00 lei;
- cheltuieli Asociaţia de Proprietari – 2.856,88 lei;
- cheltuieli energie electrică – 961,62 lei;
- 2% fond lichidare – 978,44 lei;
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- sume distribuite creditorilor – 26.000,00 lei.
5. Alte menţiuni – Disponibilul în sumă de 4.956,10 lei a rămas în contul societăţii urmând a fi utilizat pentru acoperirea
cheltuielilor necesare continuării procedurii.

Plan de distribuire între creditori nr. 2
Număr dosar 8718/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Barbu Adela.
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Atila TransSRL

1. Creanţe garantate
Nr. crt. Creditor Valoare creanţă acceptată

rămasă nedistribuită
Sumă distribuită Observaţii

1. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 277.970,00 26.000,00
Total sume distribuite 26.000,00

Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - Nu s-a repartizat suma de 4.956,10 lei fiind
reţinută pentru acoperirea cheltuielilor viitoare.
Termen procedural: 02.09.2013.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


