
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedură generală de insolvenţă
Nr. 12, data emiterii: 18.09.2008

1. Date privind dosarul: nr. dosar nou 2906/101/2006, nr dosar vechi 64 F anul 2006, Tribunal Mehedinţi,
Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic Orfescu Aristică.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr.14, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinţi,  tel: 0252/ 311506.
3. Debitor: SC Decebal SA, cod de identificare fiscală 1606057, sediul social Dr. Tr.  Severin, str. Banoviţei,
nr.11, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/66/1991.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RSP 0213, cod de identificare fiscală 21146590,
sediul social Dr. Tr. 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 Motoi Gogu.
5. Subscrisa Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Decebal SA reprezentat
legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 106 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul
trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) 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.

Lichidator judiciar: Yna Consulting  SPRL, prin Motoi Gogu

Anexa nr. 1

Raport trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorul
SC Decebal SA

Număr dosar nou 2906/101/2006, nr. dosar vechi 64 F anul 2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi
de Contencios Administrativ, Judecător-sindic Orfescu Aristică.

Temei juridic: art. 106 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Decebal SA
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Începând cu data de 19.02.2008, am urmărit modul de soluţionare a acţiunilor privind anularea unor acte de
vânzare – cumpărare a unor imobile din patrimoniul societăţii. Astfel, pentru anularea contractului de vânzare
– cumpărare a activului „Distileria Negoieşti”, situat în localitatea Negoieşti, instanta de judecata s-a
pronunţat prin sentinţa nr. 242/15.05.2008, în sensul admiterii acţiunii formulate de reclamantul SC
DECEBAL SA, prin lichidatorul judiciar, anulând contractul de vânzare – cumpărare încheiat între CLUB NET
2000 SRL Craiova şi SARGAFLOR TRADING SRL Craiova – în prezent APOLODOR INVEST SRL
Bucuresti. Menţionez că hotărârea a rămas definitivă si irevocabilă prin nerecurare.
În baza acestei sentinţe, s-a introdus o noua cerere de chemare în judecată a SC APOLODOR INVEST SRL
Bucuresti pentru a fi obligată sa ne lase în paşnică folosinţă şi liniştită  posesie activul „Distileria Negoiesti”
situat în localitatea Negoieşti, judeţul Mehedinti.
De asemenea, instanţa de judecată prin sentinta nr. 165/03.04.2008 rămasă irevocabilă, s-a pronunţat in
dosarul nr. 9815/101/2007, respingând acţiunea intentată de reclamantul DECEBAL SA Mehedinţi, prin
lichidatorul judiciar, împotriva pârâţilor APOLODOR INVEST SRL Bucuresti şi VIE VIN Vînju Mare SRL cu
sediul în Vînju Mare. La această data se afla in curs de judecata acţiunea intentată in vederea anularii
contractului de vanzare – cumpărare a activului „Centrul de depozitare vin şi rachiuri” situat în Drobeta Tr.
Severin, str. Banoviţa.
Cu privire la acest activ, a fost intentată acţiunea în vederea recuperării acestuia, către SC CONFORT
IMOBILIARE SRL, instanţa pronunţându-se şi în această cauză prin sentinta nr. 164/03.04.2008, în sensul că
a fost respinsă acţiunea intentată de reclamantul SC DECEBAL SA prin lichidatorul judiciar, sentinţă rămasă
irevocabilă.
Menţionez ca la aceasta dată, societatea debitoare nu mai deţine bunuri în patrimoniu care sa fie valorificate
cu exceptia activului “Distileria Negoieşti” care nu a putut fi preluat în posesie decat în urma soluţionării
cererii de revendicare şi punere în posesie, intentate împotriva celor care îl ocupă în prezent.
De asemenea, societatea debitoare nu înregistrează creanţe care să poată fi urmărite şi recuperate. În
aceste condiţii, actele de lichidare a societăţii se rezumă în prezent la urmărirea şi intrarea în posesie a
activului “Distileria Negoiesti” pentru care există o sentinţă definitivă şi irevocabilă.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


