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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 42, data emiterii: 11.04.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4364/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Moretti Plaza SRL, cod de identificare fiscală 23145361, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Orly, nr. 73, bl. S4, sc. 7, et. P, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/67/2008. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
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 persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Moretti Plaza SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 537, din şedinţa publică din data de 03.12.2012, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4364/101/2012, 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 Moretti Plaza SRL 
Număr dosar: 4364/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Moretti Plaza SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 3251/17.02.2014, a raportului lunar privind descrierea 
modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, din Legea 
privind procedura insolvenţei, nr. 41/14.02.2014, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Moretti Plaza, poziţia nr. 35. 
În vederea valorificării bunului imobil rămas în patrimoniul debitoarei, respectiv, „spaţiu comercial – investiţie în curs 
situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, jud. Mehedinţi şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp“, la preţul 
de pornire a licitaţiei de 89.350,00 euro (exclusiv TVA), din care teren 28.650,00 euro (exclusiv TVA), a fost 
organizată licitaţia în data de 20.02.2014, ora 1300 dar nici de această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, urmând a se 
relua licitaţia în aceleaşi condiţii, publicarea anunţului urmând să aibă loc în două cotidiene, unul naţional şi unul local, 
precum şi pe site-urile Locbun.ro, tocmai.ro, mercador.ro, unpir.ro, Publi24.ro şi ynaconsulting.ro. 
În ziarele Adevărul şi Piaţa Severineană din data de 25.02.2014, a fost publicat anunţul privind valorificarea bunului 
imobil rămas în patrimoniul debitoarei, respectiv, „spaţiu comercial – investiţie în curs situat în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Crişan, nr. 148, jud. Mehedinţi şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp“, la preţul de pornire a licitaţiei de 
89.350,00 euro (exclusiv TVA), din care teren 28.650,00 euro (exclusiv TVA), licitaţia urmând să aibă loc în data de 
10.03.2014, ora 1300, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificat, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii în data 
de 24.03.2014, ora 1400, 07.04.2014, ora 1300 şi 28.04.2014, ora 1300. 
De asemenea, anunţul de vânzare a fost publicat şi pe internet pe site-urile Executari.com, Locbun.ro, tocmai.ro, 
Mercador.ro şi unpir.ro, Publi24.ro, precum pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la 
secţiunea Licitaţii, poziţia nr. 8. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 201/25.02.2014 suma de 
510,00 lei. 
Creditorul Primăria Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale prin adresa nr. 80691/13.03.2014 a 
comunicat lichidatorului judiciar că debitoarea SC Moretti Plaza SRL, figurează în evidenţele fiscale cu trei mijloace de 
transport, respectiv: autoturism Dacia Logan, dobândit prin contactul de leasing nr. 29407/07.08.2009, autoturism 
marca Dacia Logan, dobândit prin contactul de leasing nr. 27877/06.05.2009 şi scuter marca KANGA, dobândit cu 
factura nr. 141/03.07.2009, precum şi punerea la dispoziţie a documentelor prin care aceste bunuri au fost înstrăinate. 
Lichidatorul judiciar a răspuns prin adresa nr. 201/01.04.2014, că după deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul 
judiciar nu a putut intra în posesia documentelor contabile, motiv pentru care  s-a depus la dosarul cauzei cererea de 
chemare în judecată a domnului Iorga Dorin, constatându-se că instanţa de judecată s-a pronunţat prin sentinţa nr. 
685/14.10.2013, în dosarul nr. 4364/101/2012/a1, prin care pârâtul Iorga Dorin a fost obligat să suporte cu averea 
personală pasivul rămas neacoperit până la concurenţa sumei de 1.674.902,00 lei, precizând faptul că bunurile 
menţionate mai sus nu au fost înstrăinate de lichidatorul judiciar. 
În data de 18.03.2014, creditorul Primăria Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a transmis o 
adresă prin care a solicitat punerea la dispoziţie documentele prin care debitoarea a devenit proprietara imobilului situat 
în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, jud. Mehedinţi cât şi înregistrarea în evidenţele fiscale, precum şi 
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contractul de vânzare-cumpărare nr. 3421/30.12.2013 prin care a fost înstrăinat din patrimoniul debitoarei SC Moretti 
Plaza SRL, imobilul situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 16, jud. Mehedinţi. 
Precizăm faptul că, lichidatorul judiciar a transmis cele două contracte solicitate de creditorul Primăria Drobeta-Turnu-
Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale prin adresa nr. 203/01.04.2014. 
În data de 02.04.2014, creditorul Primăria Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a transmis o 
adresă prin care a solicitat lichidatorului judiciar impunerea imobilului situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 
48, jud. Mehedinţi cât şi să se prezinte la sediul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale în vederea înregistrării în 
evidenţele fiscale. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 14.04.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


