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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedură generală de faliment 
Nr. 47, data emiterii: 02.07.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 2906/101/2006, Tribunalul 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, 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 Decebal SA, reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 133 F din şedinţa publică din data de 21.03.2006, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind 
procedura insolvenţei comunică 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 Decebal SA 
Număr dosar: 2906/101/2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător – sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 6254/28.03.2014, 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. 46/26.03.2014, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 39 
În data de 07.04.2014, ora 1400 a avut loc licitaţia prin vânzare directă cu supraofertă privind valorificarea bunului 
imobil Distileria Negoeşti, intabulat în CF nr. 50195, nr. cadastral 99, din satul Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţul 
Mehedinţi, compus din clădirile: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 şi terenul aferent în suprafaţă de 8.730 mp 
(8.481 mp în acte), licitaţie la care s-a prezentat un singur ofertant, respectiv SC Donpedrrorar SRL, CUI 29437993, 
J25/489/2011, cu sediul în localitatea Baia de Aramă, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Mehedinţi, care a adjudecat 
imobilul Distileria Negoeşti la preţul de 80.000,00 lei. Adjudecatarul SC Donpedrrorar SRL a depus garanţia de 
participare la licitaţie în valoare de 8.000,00 lei, cu chitanţa nr. 08524553/04.03.2014 în contul SC Decebal SA, iar 
diferenţa de preţ în valoare de 72.000,00 lei urmează a fi depusă în contul debitoarei SC Decebal SA în termen de 60 de 
zile la solicitarea acestuia. 
În data de 19.06.2014 s-a achitat suma de 2.397,00 lei către SC Piata Severineană SRL reprezentând contravaloarea 
anunţurilor publicitare aferente facturilor emise în perioada 08.01.2013-13.06.2013.  
Lichidatorul judiciar a depus în contul de lichidare al SC Decebal SA, deschis la BRD Groupe Societe Generale, în data 
de 30.06.2014, suma totală de 6.000,00 lei reprezentând contravaloare chirie conform facturii nr. 06666407/19.06.2014 
în valoare de 1.000,00 lei şi suma de 5.000,00 lei reprezentând plată parţială pentru imobilul Distileria Negoeşti, 
adjudecat de SC Donpedrrorar SRL, conform procesului verbal din data de 07.04.2014, ora 1400. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7/181/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Baia de 
Aramă având ca obiect „revendicare imobiliară obligaţie de a face” împotriva pârâtului Tămâş Vasile, constatându-se că 
la termenul din data de 26.06.2014, instanţa de judecată a amânat cauza până la data de 18.09.2014 pentru efectuarea 
unei expertize şi depunerea raportului de expertiză. Precizăm faptul că în perioada 30.04.2014 – 05.06.2014, s-au făcut 
cheltuieli în valoare de 196,17 lei reprezentând contravaloarea transportului pentru deplasarea avocatului Năvligu Ionel 
Costinel la termenele din dosarul nr. 7/181/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă. 
Pentru termenul din data de 18.09.2014, lichidatorul judiciar a transmis prin poştă în data de 01.07.2014 către 
Judecătoria Baia de Aramă o adresă prin care să fie citată ca martor doamna Ţăpîrdea Eugenia în dosarul nr. 
7/181/2014. Pentru expedierea acestei scrisori, s-a plătit suma de 6,50 lei conform chitanţei nr. 24556/01.07.2014. 
De asemenea, precizăm faptul că în data de 01.07.2014, s-a depus suma de 900,00 lei reprezentând contravaloare raport 
expertiză întocmit de expert Pelea Ioan în dosarul nr. 7/181/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă. 
În data de 30.06.2014, lichidatorul judiciar a formulat o plângere penală împotriva pârâtului Tămîş Vasile pentru 
săvârşirea infracţiunilor de distrugere, furt, furt calificat, sustragerea de sub sechestru penal, prevăzute şi pedepsite de 
art. 253, art. 228, art. 229, art. 261 Cod Penal, săvârşite în primăvara anului 2013, care urmează a fi depusă la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă. 
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În data 10.06.2014, Tribunalul Mehedinţi a transmis lichidatorului judiciar o comunicare privind dosarul nr. 
3900/101/2014, prin care doamna Dîu Ana, fostă salariată a SC Decebal SA, a chemat în judecată civilă debitoarea 
pentru reconstituirea vechimii în muncă pe perioada 01.06.1995-31.12.1998. Cu privire la acest aspect, lichidatorul 
judiciar precizează că arhivele societăţii Decebal SA au dispărut nejustificat, motiv pentru care în data de 01.06.2009, 
acesta a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu-Severin, pentru infracţiunea de furt 
prevăzută şi pedepsită de art. 208-209 din Codul Penal împotriva autorilor necunoscuţi care au sustras din detenţia 
societăţii SC Confort Imobiliare SRL, arhivele SC Decebal SA (acte contabile şi state de plată). 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 03.07.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


