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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 23, data emiterii: 30.04.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6816/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Moval Plast SRL, cod de identificare fiscală RO 15629492, sediul social în sat Şimian, comuna Şimian, 
nr. 6, str. 21, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/102/2013. 
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 Moval Plast SRL, conform 
Sentinţei nr. 1015/2013 din şedinţa publică din 02.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6816/101/2013, reprezentată legal prin Motoi Gogu 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 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 Moval Plast SRL 
Număr dosar: 6816/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Moval Plast 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. 5034/12.03.2014 a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 19, din data de 10.03.2014. 
Raportul de activitate, nr. 19, din data de 10.03.2014 poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţia 20. 
După primirea rapoartelor de evaluare de la evaluatorul Victor Mihail Cugut, pentru bunurile mobile şi imobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, lichidatorul judiciar a întocmit regulamentele de vânzare 
pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, precum şi a metodei de 
vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare, care pot fi vizualizate şi analizate pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţiile 26-29. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea rapoartelor de evaluare, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, nr. 15/21.02.2014 
pentru bunul imobil „Pensiune Turistică în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, intabulată în CF nr. 31066, Băile 
Herculane, judeţul Caraş Severin“, nr. 16/21.02.2014 pentru bunul imobil „Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile 
Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, judeţul Caraş Severin“, nr. 17/21.02.2014 pentru bunul imobil 
„Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, judeţul Caraş 
Severin“ şi nr. 18/21.02.2014 întocmit pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL; 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval 
Plast SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“, şedinţa urmând să aibă 
loc la data de 21.02.2014, ora 1400 la sediul Yna Consulting SPRL din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5022/12.03.2014, conform 
dovezii anexate şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica 
Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţia 25. 
Cu adresa nr. 183/20.03.2014 înregistrată la registratura BRD Groupe Societe Generale sub nr. 2351/20.03.2014, 
lichidatorul judiciar a depus Rapoartele de evaluare şi Regulamanetele de vânzare a bunurilor mobile şi imobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL. 
La data de 24.03.2014 ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL, având la 
ordinea de zi: 
„1. Aprobarea rapoartelor de evaluare, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, nr. 15/21.02.2014 
pentru bunul imobil „Pensiune Turistică în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, intabulată în CF nr. 31066, Băile 
Herculane, judeţul Caraş Severin“, nr. 16/21.02.2014 pentru bunul imobil „Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile 
Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, judeţul Caraş Severin“, nr. 17/21.02.2014 pentru bunul imobil 
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„Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, judeţul Caraş 
Severin“ şi nr. 18/21.02.2014 întocmit pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL; 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval 
Plast SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Moval Plast SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
24.03.2014, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin d-nul Toşea Ştefan, care deţine o creanţă în procent de 58,42501% 
din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin 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 20,75832% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală; 
A depus punct de vedere scris următorul creditor: 
1. CEC Bank SA – Sucursala CEC Bank Dr. Tr. Severin, reprezentată prin dl. Aldea Ion, în calitate de împuternicit, prin 
împuternicirea nr. MH5434/24.03.2014, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. MH5434/24.03.2014, care deţine o 
creanţă în procent de 18,88817% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Moval Plast SRL, prezenţi sau care au transmis punct de vedere în scris, cu un 
procent de 98,07150% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100% din totalul 
creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de vedere în scris, hotărăşte: 
1. aprobă rapoartele de evaluare, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, nr. 15/21.02.2014 pentru 
bunul imobil „Pensiune Turistică în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, intabulată în CF nr. 31066, Băile Herculane, 
judeţul Caraş Severin“, nr. 16/21.02.2014 pentru bunul imobil „Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, 
intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, judeţul Caraş Severin“, nr. 17/21.02.2014 pentru bunul imobil „Imobil situat 
în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, judeţul Caraş Severin“ şi nr. 
18/21.02.2014 întocmit pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL; 
2. aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval 
Plast SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 24.03.2014, ora 
1400 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 27.03.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţia 30. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL, nr. 22, din 
data de 24.03.2014, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5972/26.03.2014. 
Hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL din data de 24.03.2014 poate fi vizualizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţia 
32. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la hotărârea Adunării Creditorilor din data de 05.03.2014, 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4659/06.03.2014, în termenul legal de trei zile, prevăzut de art. 19 
alin. 2 şi 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit cererea de confirmare a 
lichidatorului judiciar, precum şi a onorariului acestuia, care a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
27.03.2014, conform dovezii anexate. 
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 Moval Plast SRL, după cum urmează: 
1. Imobil Pensiune Turistică în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, intabulată în CF nr. 31066 Băile Herculane, judeţul 
Caraş Severin, preţ pornire licitaţie 286.246 euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 956.644,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 853.856,00 lei (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunurile imobile va avea loc în data de 29.05.2014, ora 1500, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 13.06.2014, ora 1500. 
Bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL scoase la vânzare: 
- autoutilitară Dacia Pick-up CS-06-MOV - preţ pornire licitaţie 1.620,00 lei (exclusiv TVA); 
- autoturism Ford Tranzit BH-02-DIX - preţ pornire licitaţie 300,00 lei (exclusiv TVA); 
- motofierăstrău MS 361 - preţ pornire licitaţie 664,00 lei (exclusiv TVA); 
- cazan Ecos RGLY 30Kw - preţ pornire licitaţie 1.500,00 lei (exclusiv TVA); 
- cazan gazeificare - preţ pornire licitaţie 1.635,00 lei (exclusiv TVA); 
- panou solar - preţ pornire licitaţie 598,00 lei (exclusiv TVA); 
- sistem calcul Pentium - preţ pornire licitaţie 150,00 lei (exclusiv TVA); 
- sistem calcul, monitor, imprimantă - preţ pornire licitaţie 111,00 lei (exclusiv TVA); 
- laptop - preţ pornire licitaţie 181,00 lei (exclusiv TVA); 
- masă Erlanger - preţ pornire licitaţie 751,00 lei (exclusiv TVA); 
- centrală termică Ferolli - preţ pornire licitaţie 1.766,00 lei (exclusiv TVA); 
- canapea Parigi - preţ pornire licitaţie 530,00 lei (exclusiv TVA); 
- boiler cu două serpentine - preţ pornire licitaţie 652,00 lei (exclusiv TVA). 
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Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 14.05.2014, urmând a fi reluată în fiecare zi de miercuri a 
săptămânii, ora 1500 pâna 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. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 29.04.2014 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 29.04.2014. 
De asemenea, anunţul privind licitaţia publică a fost publicat pe site-urile: unpir.ro, locbun.ro, precum şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro, conform dovezilor anexate. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3052/115/2013 aflat pe rolul Tribunalului Caraş Severin, având ca 
obiect „anulare act administrativ“ formulat de reclamanta Moval Plast SRL împotriva pârâtei Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Caraş-Severin, constatând că la termenul din data de 26.03.2014, instanţa de judecată, prin Sentinţa 
civilă nr. 598/26.03.2014, a hotărât: admite în parte acţiunea în contencios administrativ formulată de către reclamanta 
SC Moval Plast SRL, prin lichidator judiciar Yna Consulting SPRL, în contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Obligă pârâta să plătească reclamantei dobânzile (majorările) de întârziere aferente 
sumei de 92.940,97 lei, începând cu ziua următoare expirării termenului de 45 de zile, calculat de la data de 23.10.2009, 
şi până la data de 25.05.2011. Obligă pârâta la plata sumei de 46,00 lei, cheltuieli de judecată către reclamantă. Cu drept 
de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Caraş-Severin. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 05.05.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


