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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 27, data emiterii: 21.02.2014 

1. Date privind dosarul: nr dosar 7116/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Diromar Prod SRL, cod de identificare fiscală 14576489, sediul social în comuna Butoieşti, jud. 
Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/98/2002. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
sediul social în 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 administrator judiciar: Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Diromar Prod SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 716/2013 din şedinţa publică de la 21.10.2013 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7116/101/2012, în temeiul art. 21 
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică 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 85/2006 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Diromar Prod SRL 
Număr dosar: 7116/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Diromar Prod SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna februarie 2014 
Subscrisa, Yna Consulting SPRL, lichidator judiciar al SC Diromar Prod SRL, cod de identificare fiscală 14576489, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/98/2002, aflată în procedura de faliment în dosarul nr. 
7116/101/2012, conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următoarea 
hotărâre a Adunării Creditorilor din data de 21.02.2014: 
Nr. înreg. 27/21.02.2014 

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 21.02.2014 

Debitor: SC Diromar Prod SRL 
Sediul: comuna Butoieşti, jud. Mehedinţi 
CUI/CNP: 

1 4 5 7 6 4 8 9      
 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 7116/101/2012 
Tribunalul: Mehedinţi 
Secţia: a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal 
Judecător sindic: Dinu Nadia Silvia 

Încheiat astăzi,                                                                                                                     Orele 
2 1 0 2 2 0 1 4 

la sediul Yna Consulting SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului menţionat mai sus 
convocată în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Legea 85/2006. 

1 4 0 0 

Ordinea de zi 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Diromar Prod SRL: 
1. Aprobarea rapoartelor de evaluare, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, nr. 07/27.01.2014 
pentru bunul imobil „Corp imobil cu Hală Producţie“ (cu nr. cadastral 50012) din sat Buiceşti, comuna Butoieşti, jud. 
Mehedinţi şi nr. 08/27.01.2014 întocmit pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod 
SRL; 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunul imobil „Corp imobil cu Hală Producţie“ (cu nr. cadastral 
50012) din sat Buiceşti, comuna Butoieşti, jud. Mehedinţi şi pentru bunurile mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Diromar Prod SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare. 

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor: 
Participare: La şedinţa Adunării creditorilor SC Diromar Prod SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul 
judiciar în data de 21.02.2014, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată de dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, 
prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013; 
2. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Toşea Ştefan. 

Cvorum: 
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Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, conform art. 15 alin. 1 şi 2 din Legea 
privind procedura insolvenţei, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea 
menţionată în convocator. 

Discutarea ordinii de zi: 
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 21.02.2014. 

Hotărâri: 
Adunarea Creditorilor prezenţi care deţine un procent de 98,10788% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv 100% din totalul creditorilor prezenţi, convocată pentru data de 21.02.2014 ora 14:00, hotărăşte: 
1. Aprobă rapoartele de evaluare întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, nr. 07/27.01.2014 pentru 
bunul imobil „Corp imobil cu Hală Producţie“ (cu nr. cadastral 50012) din sat Buiceşti, comuna Butoieşti, jud. 
Mehedinţi şi nr. 08/27.01.2014 întocmit pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod 
SRL; 
2. Metoda de valorificarea a bunurilor să fie licitaţie publică cu strigare, pornind de la preţurile propuse de către 
evaluator ANEVAR prin rapoartele de evaluare aprobate mai sus. De asemenea, se stabileşte ca regulament de 
vânzare cel întocmit şi supus aprobării Adunării Creditorilor de către lichidatorul judiciar, la care se vor aduce 
următoarele completări: 
- se vor organiza câte două licitaţii pe lună la un interval de 15 zile; 
- preţul de pornire la primele două licitaţii va fi de 100% din preţul de evaluare, la următoarele două licitaţii preţul de 
pornire va fi de 90% din preţul de evaluare, la următoarele două licitaţii preţul de pornire va fi de 80% din preţul de 
evaluare; 
- la următoarele 6 licitaţii preţul de pornire va fi de 75% din preţul de evaluare; 
- orice ofertă sub 75% din preţul de evaluare, pentru bunurile garanţia BRD, va fi prezentată pentru aprobare 
Adunării Creditorilor. 
Valorificarea bunurilor imobile se va face în bloc, alături de terenurile aferente construcţiilor, iar bunurile mobile vor 
fi valorificate separat aşa cum au fost stabilite preţurile în raportul de evaluare. 

Număr de exemplare: 
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare, din care un exemplar pentru publicarea în BPI, un exemplar pentru 
lichidatorul judiciar şi un exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Termen procedural: 31.03.2014. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


