
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedură generală de insolvenţă 
Nr. 18, data emiterii: 09.09.2010 

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, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/311506. 
3. Debitor: SC Decebal SA, cod de identificare fiscală 1606057, sediul social Drobeta 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 Drobeta 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: 
S-a formulat recurs împotriva deciziei 152/A/01.06.2010 a Tribunalului Mehedinţi, pronunţat în dosarul nr. 
12684/225/2009, cât şi a sentinţei nr. 87/10.02.2010 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă, în acelaşi dosar la 
instanţa de fond, prin care s-a solicitat admiterea recursului şi desfiinţarea celor 2 hotărâri şi trimiterii cauzei spre 
rejudecare. 
În urma recusului formulat s-a stabilit ca termen de judecată de către Curtea de Apel Craiova data de 19.10.2010. 
Faţă de cele arătate mai sus, solicităm acordarea unui nou termen în vederea soluţionării cauzei, pentru a se putea trece 
la valorificarea activului „Distileria Negoieşti”. 
Termen de judecată: 09.09.2010, Termen publicare B.P.I.: 09.09.2010. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


