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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 44, data emiterii: 28.10.2013

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. 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 Atila Trans SRL
Număr dosar: 8718/101/2011, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Barbu Adela.
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Atila Trans SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în BPI nr. 14167/30.08.2013, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006, nr. 38/23.08.2013. De asemenea,
notificarea privind planul de distribuire nr. 2 şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de
creanţe nr. 39/02.09.2013, a fost publicată în BPI nr. 14397/05.09.2013.
În data de 11.09.2013, în vederea valorificării bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, pentru actualizarea
anunţurilor pe site-ul Autovit.ro, s-a plătit suma de 4,96 euro (inclusiv TVA) prin sms.
În data de 23.09.2013, ora 1300, a avut loc licitaţia pentru valorificarea bunului imobil – apartament cu o cameră situat
în Drobeta-Turnu-Severin, Aleea Nuferilor, nr. 10, bl. L3, sc. 2, parter, ap. 6, jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr. 3614/N
cu nr. cadastral 694/2/0/6, compus din: o cameră, bucătărie şi baie, suprafaţă construită 26,88 mp - existent în
patrimoniul debitoarei SC Atila Trans SRL. La data şi ora stabilite pentru ţinerea licitaţiei, s-a prezentat un singur
ofertant, respectiv dna Şeandru Elena, care a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 150,00 lei cu chitanţa nr.
75/18.09.2013 şi a plătit garanţia de participare la licitaţie în valoare de 2.702,10 lei cu ordinul de plată nr.
1/18.09.2013. După ce adjudecatarul a plătit cu ordinul de plată nr. 2/23.09.2013 şi diferenţa de preţ în valoare de
24.318,90 lei, s-a întocmit factura nr. 46/23.09.2013 în valoare de 27.021,00 lei, actul de adjudecare nr. 41/23.09.2013
şi procesul verbal de predare-primire încheiat în data de 23.09.2013, ora 1600. De asemenea, s-a întocmit un contract de
vânzare-cumpărare autentificat de către notarul public Ion Andreca sub nr. 2423/25.09.2013.
Având în vedere faptul că nu s-au formulat contestaţii la planul de distribuire nr. 2/27.08.2013, lichidatorul judiciar a
procedat la distribuirea sumelor.
În data de 26.09.2013, în vederea valorificării bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, pentru actualizarea
anunţurilor pe site-ul Autovit.ro, s-a plătit suma de 4,96 euro (inclusiv TVA) prin sms.
După vânzarea bunului imobil, cu adresa nr. 886/26.09.2013, lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei
Drobeta-Turnu-Severin, Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, scăderea din evidenţele fiscale a apartamentului cu o
cameră situat în Drobeta-Turnu-Severin, Aleea Nuferilor, nr. 10, bl. L3, sc. 2, parter, ap. 36, jud. Mehedinţi, intabulat în
CF nr. 3614/N cu nr. cadastral 694/2/0/6, compus din: o cameră, bucătărie şi baie, suprafaţă construită 26,88 mp,
precum şi valoarea impozitului datorat de SC Atila Trans SRL pentru perioada 01.10.2012-23.09.2013. Primăria
Drobeta-Turnu-Severin a răspuns prin adresa nr. 66041/01.10.2013, că debitoarea SC Atila Trans SRL datorează un
impozit în valoare de 985,00 lei.
În data de 16.10.2013, în vederea valorificării bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, pentru actualizarea
anunţurilor pe site-ul Autovit.ro, s-a plătit suma de 4,96 euro (inclusiv TVA) prin sms.
Cu adresa nr. 973/21.10.2013, lichidatorul judiciar a solicitat de la Asociaţia de Proprietari nr. 9 Nufărul, de care
aparţine imobilul valorificat la licitaţia din 23.10.2013, respectiv apartament cu o cameră situat în
Drobeta-Turnu-Severin, Aleea Nuferilor, nr. 10, bl. L3, sc. 2, parter, ap. 6, jud. Mehedinţi, valoarea cheltuielilor de
întreţinere aferente perioadei 01.10.2012-23.09.2013, fişa apartamentului în care sunt evidenţiate cheltuielile lunare,
precum şi contul bancar.
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În data de 25.10.2013, Asociaţia de Proprietari nr. 9 Nufărul, a răspuns prin adresa nr. 92/25.10.2013, că valoarea
cheltuielilor de întreţinere aferente perioadei mai sus menţionate este de 3.342,00 lei, sumă care fost înscrisă în planul
de distribuire nr. 3.
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, s-au organizat licitaţii săptămânal, în ziua de
vineri la ora 1400 astfel: 30.08.2013, 06.09.2013, 13.09.2013, 20.09.2013, 27.09.2013, 04.10.2013, 11.10.2013,
18.10.2013 şi 25.10.2013.
S-a întocmit raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între
creditori nr. 3/25.10.2013, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 28.10.2013.
De asemenea, s-a întocmit şi notificarea privind planul de distribuire nr. 3 şi raportul asupra fondurilor obţinute din
lichidarea şi din încasarea de creanţe nr. 43/25.10.2013, care urmează a fi publicată în BPI cu cererea nr.
1008/28.10.2013.
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 8718/101/2011/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, privind
antrenarea răspunderii administratorului societar Ciucu Petre şi s-a constatat că la termenul din 02.09.2013, instanţa de
judecată s-a pronunţat prin sentinţa nr. 462/2013 din şedinţa publică de la 02.09.2013, în sensul că, a admis cererea
formulată de lichidatorul judiciar, obligându-l pe pârât să suporte din averea personală pasivul neacoperit al debitoarei
SC Atila Trans SRL, până la concurenţa sumei de 1.183.400,84 lei, conform tabelului definitiv consolidat al creanţelor. 
În data de 24.09.2013, administratorului societar Ciucu Petre a formulat recurs împotriva sentinţei nr. 462/2013
pronunţată în şedinţa publică de la 02.09.2013 la Curtea de Apel Craiova, iar lichidatorul judiciar pentru termenul din
data de 23.10.2013 a transmis atât prin poştă cât şi prin fax, concluzii scrise solicitând respingerea recursului formulat
de către administratorul societar. La data de 23.10.2013, Curtea de Apel Craiova a amânat cauza până la data de
13.11.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 28.10.2013.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


