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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 28, data emiterii: 28.03.2014 

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, Număr de înscriere în Registrul 
Formelor de Organizare RFO II - 0213, cu sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 
Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridică Motoi Gogu, conform încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 26.11.2013, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
7116/101/2012. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator 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 3 (trei) 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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3276/17.02.2014 a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 25, din data de 14.02.2014. 
Raportul lunar, nr. 25, din data de 14.02.2014 poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Diromar Prod SRL, poziţia 13. 
La data de 21.02.2014 ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Diromar Prod SRL, având la 
ordinea de zi: 
„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“. 
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, care deţine o creanţă în procent de 68,39190% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală; 
2. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl Toşea Ştefan, care deţine o creanţă în procent de 29,71598% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
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 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; 
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- 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. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 21.02.2014, ora 
1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 24.02.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 21.02.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat pe 
site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Diromar Prod SRL, 
poziţia 14. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC Diromar Prod SRL, nr. 27, 
din data de 21.02.2014, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3792/24.02.2014. 
Hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei SC Diromar Prod SRL din data de 21.02.2014 poate fi vizualizată şi pe site-
ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Diromar Prod SRL, 
poziţia 15. 
În coformitate cu dispoziţiile art 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, după cum urmează: 
1. Bunuri mobile: compresor Kaeser CS121 – 103.803 lei, Filtru inox cu plăci – 78.750 lei, Filtru cu trei cartuşe – 9.110 
lei, Instalaţie de etichetat – 69.103 lei, Maşină de frezat şi etichetat – 6.343 lei, Instalaţie automată de baxat – 119.728 
lei, Rezervor inox 500 l – 9.450 lei, Electropompă – 8.400 lei, Strung europaleţi – 8.573 lei, Bazin de amestec (2 buc) – 
19.575 lei/buc, Bidistilator – 31.050 lei, Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 51.948 lei/buc, Compresor Dari Tandem 
11Kw – 16.200 lei, Distilator Gibertini – 112.725 lei, Instalaţie inscripţionat (3 buc) – 124.031 lei/buc, Impregnator 
Romix – 63.990 lei, Instalaţie automată de baxat – 49.135 lei, Instalaţie de etichetat – 48.853 lei, Compresor Kaeser 
ASK32T – 83.565 lei, Instalaţie de tratare a apei (2 buc) – 60.345 lei/buc, Instalaţie îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 
275.400 lei, Instalaţie automată de îmbuteliat DCE 2000 – 307.800 lei, Instalaţie automată de suflat PET Kosme – 
1.642.832 lei, Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 446.040 lei, Maşină de suflat PET (GLT) – 93.909 lei, Mixer, maşină de 
îmbuteliat Vir Mauri – 483.840 lei, Paletizor automat – 16.605 lei, Paletizor mobil (2 buc) – 59.625 lei/buc, Rezervor 
apă Valrom (2 buc) – 23.743 lei/buc, rezervor inox 10000 l (3 buc) – 169.290 lei/buc, Purificator aer – 5.684 lei, 
Robinet inox (10 buc) – 6.750 lei/buc, Handjet EBS – 4.811 lei, Densimetru portabil – 3.713 lei, Televizor Plasma LG – 
6.555 lei, DVR model HA – 1.310 lei, Cameră Video IR 220 V (3 buc) – 1.384 lei/buc.  Preţurile nu includ TVA. 
Totodată, au fost scoase la vânzare băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu arome de Brendy, Caisă, Prună, 
Rom, Votcă, arome, etichete alcool, coloranţi, capace sticlă. 
Anunţul privind licitaţia publică pentru bunurile mobile care va avea loc în fiecare zi de luni a săptămânii, ora 1400 pâna 
la valorificarea tuturor bunurilor, a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 28.02.2014 şi în ziarul 
Piaţa Severineană din data de 28.02.2014, conform dovezilor anexate. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site–urile : www.locbun.ro, 
www.mercador.ro, www.unpir.ro, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro, conform dovezilor 
anexate. 
Licitaţia urmează a fi organizată în fiecare zi de luni a săptămânii, ora 1400 până la valorificarea tuturor bunurilor, la 
sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, 
ap. 2, jud. Mehedinţi. 
2. Bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 
114.600,00 euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Anunţul privind licitaţia publică din data de 31.03.2014, ora 1400, care în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate va 
fi reluată la data de 15.04.2014, ora 1400, a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 28.02.2014 şi 
în ziarul Piaţa Severineană din data de 28.02.2014, conform dovezilor anexate. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site–urile : www.locbun.ro, 
www.mercador.ro, www.unpir.ro, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro, conform dovezilor 
anexate. 
Licitaţia urmează a fi organizată la data de 31.03.2014, ora 1400, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 15.04.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting 
SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a plătit cu factura nr. 0220/28.02.2014 suma de 964,00 lei către Piaţa 
Severineană SRL. 
În data de 03.03.2014, ora 1400 s-a organizat licitaţia în vederea valorificării bunurilor mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Diromar Prod SRL, după cum urmează: compresor Kaeser CS121 – 103.803 lei, Filtru inox cu plăci – 
78.750 lei, Filtru cu trei cartuşe – 9.110 lei, Instalaţie de etichetat – 69.103 lei, Maşină de frezat şi etichetat – 6.343 lei, 
Instalaţie automată de baxat – 119.728 lei, Rezervor inox 500 l – 9.450 lei, Electropompă – 8.400 lei, Strung europaleţi 
– 8.573 lei, Bazin de amestec (2 buc) – 19.575 lei/buc, Bidistilator – 31.050 lei, Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 
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51.948 lei/buc, Compresor Dari Tandem 11Kw – 16.200 lei, Distilator Gibertini – 112.725 lei, Instalaţie inscripţionat (3 
buc) – 124.031 lei/buc, Impregnator Romix – 63.990 lei, Instalaţie automată de baxat – 49.135 lei, Instalaţie de etichetat 
– 48.853 lei, Compresor Kaeser ASK32T – 83.565 lei, Instalaţie de tratare a apei (2 buc) – 60.345 lei/buc, Instalaţie 
îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 275.400 lei, Instalaţie automată de îmbuteliat DCE 2000 – 307.800 lei, Instalaţie 
automată de suflat PET Kosme – 1.642.832 lei, Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 446.040 lei, Maşină de suflat PET 
(GLT) – 93.909 lei, Mixer, maşină de îmbuteliat Vir Mauri – 483.840 lei, Paletizor automat – 16.605 lei, Paletizor 
mobil (2 buc) – 59.625 lei/buc, Rezervor apă Valrom (2 buc) – 23.743 lei/buc, rezervor inox 10000 l (3 buc) – 169.290 
lei/buc, Purificator aer – 5.684 lei, Robinet inox (10 buc) – 6.750 lei/buc, Handjet EBS – 4.811 lei, Densimetru portabil 
– 3.713 lei, Televizor Plasma LG – 6.555 lei, DVR model HA – 1.310 lei, Cameră Video IR 220 V (3 buc) – 1.384 
lei/buc. Preţurile nu includ TVA, băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu arome de Brendy, Caisă, Prună, 
Rom, Votcă, arome, etichete alcool, coloranţi, capace sticlă. 
Pentru bunul mobil *Sticlă spirtoasă Vodcă* - 1.680 buc. la preţul de 22,08 lei/buc cu TVA inclus, s-a înscris un singur 
ofertant care a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 22,08 lei/buc cu TVA inclus, care a achiziţionat caietul de sarcini în 
valoare de 150,00 lei cu chitanţa nr. 1, din data de 28.02.2014 (sumă care a fost depusă de către lichidatorul judiciar în 
contul unic de insolvenţă al debitoarei, potrivit depunerii de numerar nr. 40000/04.03.2014, conform dovezii anexate) şi 
a achitat garanţia de participare la licitaţie în valoare de 3.000,00 lei cu chitanţa nr. 2 din data de 28.02.2014 (sumă care 
a fost depusă de către lichidatorul judiciar în contul unic de insolvenţă al debitoarei, potrivit depunerii de numerar nr. 
90000/04.03.2014, conform dovezii anexate), diferenţa în cuantum de 34.101,79 lei urmând a fi consemnată în cel mult 
5 zile în contul de faliment al debitoarei SC Diromar Prod SRL, conf. art. 770 alin. (3) din NCPC. 
În data de 10.03.2014 a fost achitată şi diferenţa de preţ în valoare de 34.101,79 lei, lichidatorul judiciar procedând la 
întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului de proprietate, respectiv actul de ajudecare, procesul 
verbal de predare-primire şi factura fiscală, conform dovezilor anexate. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi 
de luni a săptămânii, la ora 1400, astfel: 10.03.2014, 17.03.2014, 21.03.2014, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun 
ofertant, care să adjudece bunurile scoase la licitaţie, conform proceselor verbale anexate. 
A fost achitată factura nr. 208/10.03.2014 în sumă de 5.000,00 lei, emisă de evaluatorul Cugut Victor Mihail, 
reprezentând contravaloarea întocmirii rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în 
patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL. 
La data de 20.03.2014 s-a primit adresa nr. 93/P/2010 din data de 18.03.2014 de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, prin care s-a solicitat lichidatorului judiciar să înainteze fişa 
partener întocmită de SC Diromar Prod SRL în legătură cu relaţiile comerciale pe care le-a avut cu SC Volta Trade SA, 
pentru perioada 01.01.2009-31.08.2010, precum şi copii de pe facturile de achiziţie sau vânzare. 
Lichidatorul judiciar a comunicat documentele solicitate către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Direcţia Naţională Anticorupţie la data de 21.03.2014, conform dovezii anexate. 
S-a primit de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi comunicarea Ordonanţei nr. 489/P/2012, în conformitate cu 
prevederile art. 316 C. Pr. Pen., prin care s-a dispus clasarea cauzei având ca obiect infracţiunea prevăzută de art. 19 
alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicaţiile art. 35 alin. 1 C. Pen. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 31.03.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


