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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 53, data emiterii: 01.04.2014 

1. Date privind dosarul: număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Monica Birău. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Brîncoveanu, nr. 132, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/216/1999. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală RO 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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Danart SRL, reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 395/2011 din şedinţa publică din data de 29.06.2011, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 168/101/2011, în temeiul art. 21 
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul 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 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Danart SRL 
Număr dosar: 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Monica Birău. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Danart SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 3057/13.02.2014, a raportului lunar privind descrierea 
modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea 
privind procedura insolventei, nr. 52, din data de 11.02.2014, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Danart, poziţia nr. 52. 
În data de 10.03.2014, ora 1400 a avut loc o nouă licitaţie privind valorificarea bunului imobil situat în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 200, jud. Mehedinţi, compus din: 1CC – teren intravilan – suprafaţă 1002 mp, C1 – 
sediu administrativ şi spaţiu de producţie – suprafaţă construită la sol 433,46 mp, anexă (depozit frigorific) – suprafaţă 
construită la sol 49,98 mp la preţul de 107.475,00 Euro (exclusiv TVA), existent în patrimoniul debitoarei, dar nu s-a 
prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii, anunţul urmând să fie publicat în două 
cotidiene, unul naţional şi unul local precum şi pe internet, pe site-urile Locbun.ro, Mercador.ro, tocmai.ro şi unpir.ro.  
În ziarele Adevărul din data de 11.03.2014 şi Piaţa Severineană din data de 12.03.2014, a fost publicat un nou anunţ în 
vederea valorificării bunurilor imobile rămase în patrimoniul debitoarei, licitaţia urmând să aibă loc în data de 
14.04.2014, ora 1400, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii în data 
de 14.05.2014, ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 
277/11.03.2014, suma de 383,00 lei. 
Anunţul a fost publicat pe internet pe site-urile Locbun.ro, tocmai.ro, Mercador.ro şi unpir.ro, precum şi pe site 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Licitaţii, poziţia nr. 3. 
Cu adresa nr. 80627/06.03.2014, Primăria Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a solicitat să i se 
comunice data la care se poate scădea din evidenţele fiscale taxa de publicitate sediu, iar lichidatorul judiciar a răspuns 
prin adresa nr. 180/17.03.2014. 
În perioada 03.03.2014 – 18.03.2014, lichidatorul judiciar a depus în contul de lichidare al debitoarei SC Danart SRL, 
suma de 3.167,98 lei reprezentând contravaloare chirie facturi restante datorate de SC Florart-Sev SRL, achitate în 
numerar conform chitanţelor nr. 6248/03.03.2014 şi 6249/18.03.2014. 
Pentru valorificarea bunurilor mobile constând în utilaje cu specific producţie publicitară şi a mijloculului de transport 
Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare MH 07 ART, existente în patrimoniul debitoarei SC Danart SRL, au fost 
organizate licitaţii săptămânal în fiecare zi de miercuri, la ora 1400, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant, 
astfel: 12.02.2014, 19.02.2014, 26.02.2014, 05.03.2014, 12.03.2014, 19.03.2014 şi 26.03.2014.  
Cu adresa nr. 80659/12.03.2014, Primăria Drobeta-Turnu-Severin a comunicat lichidatorului judiciar că debitoarea SC 
Danart SRL figurează în evidenţele fiscale cu două imobile situate în Drobeta-Turnu-Severin, str. Timişoarei, nr. 200 şi 
cu un autoturism marca Dacia Logan, cu capacitatea de 1390, serie motor UD16303, serie şasiu 460138, dobândit cu 
factura nr. 5022149 din 21.02.2007, solicitând punerea la dispoziţie a documentelor prin care au fost înstrăinată aceste 
bunuri. Lichidatorul judiciar a răspuns prin adresa nr. 200/01.04.2014, care a fost transmisă către Primăria Drobeta-
Turnu-Severin în data de 01.04.2014. 



2 

 

Precizăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport, SC Florart-Sev SRL, mai avea de achitat suma totală de 
7.785,09 lei reprezentând contravaloare chirie pentru lunile ianuarie 2014 (parţial), februarie şi martie 2014, conform 
contractului de închiriere nr. 583/31.05.2013. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 02.04.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


