
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedură simplificată de insolvenţă 
Nr. 34, data emiterii: 21.11.2012 

1. Date privind dosarul: nr. dosar nou 2906/101/2006, nr dosar vechi 64 F anul 2006, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Decebal SA, cod de identificare fiscală 1606057, sediul social Drobeta-Turnu-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-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 lichidator judiciar Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Decebal SA reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123, 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 privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile 

art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Decebal SA 
Număr dosar nou 2906/101/2006, nr. dosar vechi 64 F anul 2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 121 alin. 1 şi art. 123 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 publicat în BPI nr. 12740/18.09.2012, raportul privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi 
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 
33/18.09.2012. 
La data de 12.10.2012, ora 1400 a fost organizată licitaţia în vederea valorificării activului „Distileria Negoeşti”, dar nici 
de această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în acelaşi condiţii. 
În vederea valorificării bunurilor s-a publicat un nou anunţ în ziarele Datina din data de 21.11.2012 şi Curierul Naţional 
din data de 22.11.2012, licitaţia urmând să aibă loc la data de 21.12.2012, ora 1400. Pentru publicarea acestor anunţuri s-
a plătit cu facturile nr. 3664/21.11.2012 şi nr. 6681/21.11.2012 suma totală de 250,50 lei. Anunţul privind vânzarea 
activului a fost publicat şi pe site- ul Locbun.ro. 
S-a urmărit modul de soluţionare al dosarului nr. 375/181/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă, soluţia dată 
de instanţa de judecată la termenul din data de 25.09.2012 a fost amânarea cauzei pentru administrarea probatoriului. La 
termenul din data de 30.10.2012, instanţa a amânat judecarea cauzei pentru administrarea probelor propuse stabilind ca 
termen de judecată 27.11.2012. 
Referitor la dosarul nr. 367/181/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă, instanţa de judecată s-a pronunţat prin 
sentinţa nr. 151/2012 din şedinţa publică de la 22 Martie 2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 836/R 
din 29 iunie 2012 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi prin care „Respinge recursul civil”, constatându-se astfel că 
reclamanta SC Decebal SA este proprietara imobilelor C1 şi C4 cu destinaţia birouri, ambele situate pe un teren în 
suprafaţă de 8.730,00 aflat pe teritoriul localităţii Negoeşti, oraş Baia de Aramă, jud. Mehedinţi. 
În baza acestei sentinţe, lichidatorul judiciar a făcut demersurile la O.C.P.I. Mehedinţi în vederea intabulării imobilelor 
C1 şi C4. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 22.11.2012. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


