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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 40, data emiterii: 06.01.2014

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, conform sentinţei nr. 537, din şedinţa publică din data de 03.12.2012, pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4364/101/2012, 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:
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 20821/06.12.2013, a raportului lunar privind descrierea
modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, din Legea
privind procedura insolvenţei, nr. 38/29.11.2013.
Adjudecatarul bunului imobil - „teren intravilan în suprafaţă totală de 450 mp, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Mihail Kogălniceanu, nr. 16, jud. Mehedinţi, înscris în cartea funciară nr. 55611, nr. cadastral vechi 7846 şi nr. cadastral
nou 55611“ a plătit şi diferenţa de preţ în valoare de 72.808,24 lei echivalentul sumei de 16.416,00 euro la cursul
valutar BNR din data de 29.11.2013, după care lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea actului de adjudecare nr.
36/02.12.2013, procesul verbal de predare-primire din data de 02.12.2013, factura fiscală nr. 47/02.12.2013. Contractul
de vânzare-cumpărare a fost autentificat la notar public, fiind înregistrat sub nr. 3421/30.12.2013.
Lichidatorul judiciar a întocmit notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din
lichidarea şi din încasarea de creanţe, nr. 39, din data de 05.12.2013, pe care l-a publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 21114/11.12.2013.
În vederea valorificării bunului imobil rămas în patrimoniul debitoarei, respectiv, „spaţiu comercial – investiţie în curs
situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, jud. Mehedinţi şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp“, la preţul
de pornire a licitaţiei de 89.350,00 euro (exclusiv TVA), din care teren 28.650,00 euro (exclusiv TVA), s-a publicat
anunţul în ziarul Adevărul din data de 04.12.2013 şi Piaţa Severineană din data de 06.12.2013, licitaţia urmând să aibă
loc la data de 09.01.2014, ora 1300, iar în situaţia în care bunul imobil nu va fi valorificat, licitaţia va fi reluată în
acelaşi condiţii în data de 23.01.2014 ora 1300, 06.02.2014 ora 1300, 20.02.2014 ora 1300. Pentru publicarea acestui
anunţ s-a emis de către Piaţa Severineană factura nr. 1780/06.12.2013 în valoare de 489,00 lei, care a fost plătită la data
de 20.12.2013.
De asemenea, anunţurile de vânzare au fost publicate pe site-urile: Locbun.ro, tocmai.ro, executari.com, unpir.ro,
mercador.ro şi publi24.ro. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 001270/03.12.2013, suma de 55,01
lei către SC CND Legalis SRL.
Lichidatorul judiciar a procedat la formularea adresei nr. 1122/04.12.2013 către Primăria Drobeta-Turnu-Severin –
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, înregistrată la registratura acesteia sub nr. 35071/04.12.2013, prin care a solicitat
comunicarea impozitului datorat de SC Moretti Plaza SRL pentru bunul imobil „teren intravilan în suprafaţă totală de
450 mp, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 16, jud. Mehedinţi“ de la data deschiderii
procedurii de faliment (03.12.2012) până la data valorificării (02.12.2013).
După întocmirea planului de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe,
cu adresa nr. 3507/05.12.2013, Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a formulat
răspuns, prin care a comunicat faptul că valoarea impozitului datorat pentru terenul valorificat este de 234,00 lei,
lichidatorul judiciar urmând a efectua şi această plată.
Cu chitanţa nr. A10110334/09.12.2013, s-a plătit la Oficiul naţional al Registrului Comerţului, suma de 45,00 lei pentru
ridicarea unui certificat constatator, necesar la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi.



2

Cu ordinul de plată nr. 3/13.12.2013, lichidatorul judiciar a procedat la plata facturii nr. 56/12.12.2013 către Popescu
George – Expert Evaluator în sumă de 1.000,00 lei, reprezentând contravaloarea onorariu pentru evaluarea terenului
valorificat.
S-a urmărit modul de soluţionarea a dosarului nr. 4364/101/2012/a1 constatându-se că la termenul din data de
14.10.2013, prin sentinţa nr. 685, instanţa de judecată a admis în parte acţiunea, cu recurs, în sensul că a obligat pe
pârâtul Iorga Dorin, să suporte cu averea personală pasivul rămas neacoperit până la concurenţa sumei de 1.674.902,00
lei şi la plata sumei de 500,00lei, cheltuieli de judecată către reclamant.
Lichidatorul judiciar a procedat la distribuirea sumelor, potrivit planului de distribuire nr. 1, din data de 02.12.2013,
după cum urmează:
- cu OP nr. 3/20.12.2013, suma de 2.730,00 lei către Piaţa Severineană SRL;
- cu OP nr. 4/20.12.2013, suma de 1.280,00 lei către UNPIR Mehedinţi;
- cu OP nr. 4/20.12.2013, suma de 1.538,14 lei către Trezoreria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin;
- 1.280,00 lei reprezentând cheltuieli de procedură.
Având în vedere că nu au fost formulate contestaţii la raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea
de creanţe şi la planul de distribuire, nr. 1, din data de 02.12.2013, solicităm să dispuneţi distribuirea sumelor conform
raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi a planului de distribuire, nr. 1, din data
de 02.12.2013.
Termen procedural: 06.01.2014.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


