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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 55, data emiterii: 20.05.2014 

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. 6632/03.04.2014, 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. 53, din data de 01.04.2014, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Danart, poziţia nr. 53. 
În data de 14.04.2014, 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 în data de 14.05.2014, ora 1400. 
Precizăm faptul că, anunţurile privind valorificarea bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul debitoarei au fost 
publicate pe site-urile tocmai.ro. olx.ro, locbun.ro şi unpir.ro, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Licitaţii, poziţiile nr. 34 şi 35. 
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: 02.04.2014, 09.04.2014, 16.04.2014, 23.04.2014, 30.04.2014, 07.05.2014 şi 14.05.2014.  
În data de 14.05.2014, 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 nici de 
această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, urmând a se convoca Adunarea creditorilor pentru reducerea preţurilor atât 
pentru bunurile imobile cât şi pentru bunurile mobile existente în aptrimoniul debitoarei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării creditorilor având la ordinea de zi: „Aprobarea propunerii 
lichidatorului judiciar privind reducerea cu 35% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru 
bunurile imobile, iar pentru bunurile mobile reducerea cu 55% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare 
(necesitatea reducerii preţului este justificată de faptul că pentru bunurile imobile au fost organizate până la această dată 
12 licitaţii la acelaşi preţ, iar pentru bunurile mobile au fost organizate până la această dată 43 licitaţii la acelaşi preţ, 
licitaţii la care nu a manifestat nimeni interes pentru aceste bunuri)”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 23.05.2014, 
ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar. 
Convocarea Adunării creditorilor  nr. 54/14.05.2014 a fost publicată în BPI nr. 9222 din data de 14.05.2014, precum şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Danart, poziţia nr. 54. 
De asemenea, convocarea Adunării creditorilor a fost transmisă prin e-mail creditorilor BRD Groupe Societe Generale 
şi Banca Transilvania. 
În data de 19.05.2014, creditorul Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii a 
solicitat prin e-mail rapoartele de evaluare precum şi regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile aflate 
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în patrimoniul debitoarei SC Danart SRL, iar lichidatorul judiciar a transmis creditorului documentele solicitate prin e-
mail în data de 20.05.2014.  
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. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 916/225/2012* aflat pe rolul Judecătoriei Drobeta-
Turnu-Severin, având ca obiect „pretenţii – rejudecare” şi s-a constatat că instanţa de judecată prin Sentinţa litigii cu 
profesionişti nr. 228 din şedinţa publică de la 25.03.2014 a admis acţiunea formulată de reclamanta SC Danart SRL 
împotriva pârâtului Ţiu Florin, obligându-l pe acesta la plata sumei de 22.795,14 lei către reclamantă, reprezentând 
contravaloare lucrări prestate şi neachitate conform facturii nr. 35790/30.06.2010, sentinţă împotriva căreia s-a formulat 
recurs în data de 14.05.2014. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 21.05.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


