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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 22, data emiterii: 22.02.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4364/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Moretti Plaza SRL, cod de identificare fiscală 23145361, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Orly, nr. 73, bl. S4, sc. 7, et. P, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/67/2008.
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, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Moretti Plaza SRL, 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 Moretti Plaza SRL
Număr dosar: 4364/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Eugenia Tudor.
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Moretti Plaza SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în B.P.I. nr. 2013/04.02.2013 raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 17, din data de 10.01.2013.
Cu adresa nr. 81/01.02.2013, lichidatorul judiciar a solicitat la BCR Drobeta-Turnu-Severin să i se comunice modul de
utilizare al creditului pentru investiţii în valoare de 525.000,00 lei, acordat SC Moretti Plaza SRL în baza contractului
de credit nr. 200/101348/04.01.2008. De asemenea a solicitat să i se comunice numărul şi data ordinului de plată, suma
plătită, beneficiarul plăţii şi persoana care a semnat ordinul de plată. Precizăm faptul că până la această dată nu am
primit răspuns de la BCR Drobeta-Turnu-Severin.
Cu adresa nr. 82/01.02.2013, lichidatorul judiciar a solicitat Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Mehedinţi să i se comunice dacă SC Moretti Plaza SRL a depus bilanţ contabil la O.R.C. Mehedinţi pentru anii 2008,
2009, 2010 şi 2011. Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi a comunicat faptul că SC Moretti
Plaza SRL a depus bilanţ contabil pentru anii 2008 şi 2009.
D.G.F.P. Mehedinţi, prin adresa nr. 15696/05.02.2013, a comunicat Decizia nr. 6/05.02.2013 privind soluţionarea
contestaţiei formulată de SC Moretti Plaza SRL înregistrată la D.G.F.P. Mehedinţi sub nr. 15696/10.12.2012, în sensul
că a fost respinsă contestaţia formulată de avocat împuternicit de d-na Albei Margareta, fost administrator în prezent
asociat al SC Moretti Plaza SRL împotriva deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite
de inspecţia fiscală nr. F-MH 870/19.11.2012, emisă de D.G.F.P. Mehedinţi – Activitatea de Inspecţie Fiscală, în baza
Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MH 549/19.11.2012 ce are ca obiect suma totală de 34.465,00 lei, ca fiind depusă
de o persoană lipsită de calitatea de a contesta.
Lichidatorul judiciar a întocmit tabelul definitiv consolidat al creanţelor care a fost depus la grefa Tribunalului
Mehedinţi la data de 11.02.2013.
La data de 13.02.2013, ora 1300 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Moretti Plaza SRL, având la
ordinea de zi: ,,confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul-sindic prin sentinţa
nr. 537/03.12.2012 şi stabilirea remuneraţiei acestuia”.
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Moretti Plaza SRL s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: D.G.F.P.
Mehedinţi şi SC Big Company SRL.
În urma discuţiilor purtate, reprezentanţii creditorilor au hotărât: au confirmat lichidatorul judiciar Yna Consulting
SPRL desemnat de judecătorul-sindic prin sentinţa nr. 537/03.12.2012 şi au stabilit ca remuneraţia acestuia să fie în
valoare de 3.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi un onorariu procentual de 7% (exclusiv TVA) din sumele rezultate din
valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 14.02.2013.
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 3101, din data de 20.02.2013.
S-a ţinut legătura cu evaluatorul Popescu George care a finalizat operaţiunea de evaluare a bunurilor imobile existente în
patrimoniul debitoarei. După primirea rapoartelor de evaluare de la evaluatorul Popescu George, pentru bunurile
imobile, am procedat la convocarea Adunării Creditorilor având la ordinea de zi:
1. Aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de expert evaluator Popescu George pentru bunurile imobile existente în
patrimoniul debitoarei SC Moretti Plaza SRL;
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2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile imobile şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie
publică cu strigare”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 20.03.2013, ora 1430. Convocarea Adunării Creditorilor a
fost publicată în BPI cu cererea nr. 2650 din data de 22.02.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 25.02.2013.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


