
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedură generală de insolvenţă 
Nr. 23, data emiterii: 28.04.2011 

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 RFO II - 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 de activitate pentru 
debitorul SC Decebal SA 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. 

Raport de activitate pentru 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: 
Cu adresa nr. 202292/17.02.2011, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti a solicitat să eliberăm un certificat privind 
salariul tarifar de încadrare şi sporurile primite de domnul Croitoru Mihai, fost salariat la întreprinderea industrială 
Vinalcool Tr. Severin. Cu adresa nr. 12/28.01.2011, am formulat un răspuns prin care am comunicat că nu putem 
elibera acest certificat, întrucât arhiva societăţii Decebal SA a dispărut, motiv pentru care s-a înaintat o plângere penală 
la Poliţia Municipiului Drobeta Turnu Severin. În urma demersurilor făcute, în vederea readucerii în patrimoniul 
societăţii a imobilelor existente în cadrul Distileriei Negoeşti, Oficiul de Cadatru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi, 
prin încheierea nr. 1843 în dosarul 1843/26.01.2011, a dispus admiterea cererii cu privire la: 
- imobilul cu nr. cadastral 99, înscris în cartea funciară 50195 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 
58)/UAT Baia de Aramă având proprietari: SC Club Net 200 SRL Craiova în cotă de 1/1 de sub B.1; 
- se notează radierea dreptului de proprietate înscris în favoarea lui SC Club Net 2000 SRL, sub B/3 din cartea funciară 
50195 (provenită din cartea funciară de pe hărtie cu numărul 58) UAT Baia de Aramă; 
- se intabulează dreptul de Proprietate cu titlul atestare mod dobândire Lege în cotă de 1/1 asupra A1, în favoarea: SC 
Decebal SA, sub B/4 din cartea funciară 50195 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 58) UAT Baia de 
Aramă; 
- se intabulează dreptul de Proprietate mod dobândire Construire în cotă de 1/1 asupra A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, a1.5, 
A1.6, A1.7, A1.8 în favoarea: SC Decebal SA, sub B/5 din cartea funciară 50195 (provenită din cartea funciară de pe 
hârtie cu numărul 58) UAT Baia de Aramă. 
După intabularea dreptului de proprietate s-a întocmit raportul de evaluare de către evaluatorul Victor Mihail Cugut, 
după care a fost convocată Adunarea Creditorilor, convocare care a fost publicată în B.P.I. nr. 2184/23.02.2011, având 
la ordinea de zi: aprobarea raportului de evaluare şi a modalităţii de vânzare (licitaţie publică cu strigare) pentru activul 
Distileria Negoeşti, şedinţa urmând să aibă loc în data de 04.03.2011 ora 1400. La data şi ora stabilită s-a prezentat 
reperezentantul creditorului D.G.F.P. Mehedinţi, care deţine 95,03% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
aprobând raportul de evaluare şi modalitatea de vânzare propusă de lichidator, respectiv licitaţie publică cu strigare 
pentru „Distileria Negoeşti”. 
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Adunării creditorilor SC Decebal SA a fost depus la grefa Tribunalului în 
data de 07.03.2011. În vederea valorificări activului Distileria Negoeşti a fost publicat un anunţ de vânzare în ziarele 
Adevărul, Piaţa Severineană din 11.03.2011, precum şi în ziarul Datina din 09.03.2011, licitaţia urmând să aibă loc la 
data de 15.04.2011 ora 1200 la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia 
urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii. În ziarele Adevărul şi Piaţa Severineană din data de 22.04.2011 şi în ziarul 
Datina din data de 21.04.2011, s-a publicat un nou anunţ pentru valorificare bunurilor rămase în patrimoniul debitoarei, 
licitaţia urmând să aibă loc la data de 10.06.2011. 
În această perioadă s-au făcut cheltuieli cu anunţurile publicitare şi cu aducerea în patrimoniu a activului Distileria 
Negoeşti, în valoare de 1.745,90 lei. În vederea înregistrării în proprietatea debitoarei a două construcţii existente pe 
terenul societăţii, s-a formulat acţiune în constatare care a fost trimisă la Judecătoria Baia de Aramă. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen de judecată: 28.04.2011. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


