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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 29, data emiterii: 23.01.2014

1. Date privind dosarul: nr dosar 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL, cod de identificare fiscală 8657031, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Mihail Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/161/2000.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213,
cu sediul social în 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, cu sediul ales pentru
comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Trink-Eu-Cor SRL, reprezentată
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 332/2012, din şedinţa publică din data de 08.06.2012, pronunţată de
Tribunalul Mehedinţi, secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8716/101/2011, 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 1 (una) 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 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 SC Trink-Eu-Cor SRL
Număr dosar: 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător – sindic: Magdalena Lucia Bordea.
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 20103/27.11.2013, 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. 28 din data de 18.11.2013, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Trink-Eu-Cor, poziţia nr. 1.
Având în vedere faptul că SC Trink-Eu-Cor SRL s-a înscris la masa credală a debitorului Regia Autonomă pentru
Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu-Severin cu o creanţă chirografară în suma de 19.740,00 lei, lichidatorul judiciar a
depus atât la registratura RAAN Drobeta-Turnu-Severin sub nr. 133375/29.11.2013, cât şi prin e-mail, votul nr.
1117/29.11.2013 pentru Adunarea creditorilor debitorului RAAN din data de 29.11.2013, ora 1300.
După ce administratorul judiciar al debitorului Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu-Severin a
comunicat procesul verbal al Adunării creditorilor din data de 29.11.2013, ora 1300, lichidatorul judiciar al debitorului
SC Trink-Eu-Cor SRL a formulat contestaţie care a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi în data de 03.12.2013,
împotriva hotărârii Adunării creditorilor debitorului insolvent RAAN Drobeta-Turnu-Severin, adoptată în şedinţa
Adunării creditorilor din data de 29.11.2013, ora 1300 consemnată în procesul verbal nr. 815/29.11.2013.
Cu chitanţa nr. A1010337/09.12.2013, s-a plătit la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi,
suma de 45,00 lei pentru ridicarea unui certificat constatator, necesar la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Mehedinţi.
În data de 16.12.2013, ora 1300 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunului imobil existent în patrimoniul
debitoarei, dar nu s-a prezentat niciun ofertant. În această situaţie, lichidatorul judiciar a procedat la reducerea preţului
de vânzare cu 50% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare.
În ziarele Adevărul şi Piaţa Severineană din data de 18.12.2013, a fost publicat anunţul privind valorificarea bunului
imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, aflat în patrimoniul debitoarei,
licitaţia urmând să aibă loc în data de 20.01.2014, ora 1300, iar în situaţia în care imobilul nu va fi valorificat, licitaţia
va fi reluată în aceleaşi condiţii în data de 20.02.2014, ora 1300 şi 20.03.2014, ora 1300. De asemenea, anunţul de
vânzare a fost publicat şi pe internet pe site-urile Locbun.ro, tocmai.ro, Mercador.ro şi unpir.ro, precum pe site-ul
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Licitaţii, poziţia nr. 24. Pentru publicarea acestor
anunţuri s-a plătit suma de 455,00 lei cu factura nr. 1842/20.12.2013.
În data de 20.01.2014, ora 1300 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunului imobil existent în patrimoniul
debitoarei, dar nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii în data de 20.02.2014, ora
1300.
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Pentru valorificarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, au fost organizate licitaţii săptămânal la ora
1200, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant, astfel: 21.11.2013, 28.11.2013, 05.12.2013, 12.12.2013,
19.12.2013, 09.01.2014, 16.01.2014 şi 23.01.2014.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 24.01.2014.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


