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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 22, data emiterii: 12.09.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9012/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Zoican Dorinel. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Senza Conf Lady’S SRL, cod de identificare fiscală RO 30556424, sediul social în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Dr. Saidac, nr. 66, camera 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/321/2012. 
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 Senza Conf Lady’S SRL, 
conform Sentinţei nr. 80 din şedinţa publică de la 20.01.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9012/101/2013, 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 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Senza Conf Lady’S SRL 
Număr dosar: 9012/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Zoican Dorinel 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Senza Conf Lady’S 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. 11488/17.06.2014 a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 21, din data de 13.06.2014. 
Raportul lunar, nr. 21, din data de 13.06.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Senza Conf Lady’S SRL, poziţia 19. 
În vederea soluţionării dosarului nr. 9012/101/2013/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, având ca obiect apelul 
formulat de lichidatorul judiciar al SC Senza Conf Lady’S SRL împotriva Sentinţei nr. 143/03.02.2014 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 9012/101/2013/a1, solicitând schimbarea în tot a sentinţei pronunţate de instanţa de 
fond şi admiterea cererii introductive în sensul obligării pârâtei Pristoleanu Constanţa să suporte din averea personală 
întregul pasiv rămas neacoperit până la concurenţa sumei de 57.936,00 lei, s-a primit adresa nr. 56478/02.06.2014 de la 
Curtea de Apel Craiova prin care s-a solicitat lichidatorului judiciar ca pentru termenul din data de 26.06.2014 privind 
dosarul nr. 9012/101/2013/a1, să ia legătura cu mandatara intimatei pârâte Pristoleanu Constanţa (Scutaşu Jenica, 
potrivit procurii de la fila nr. 22 din dosarul de fond) şi a solicita acesteia evidenţele contabile ale debitoarei. 
Potrivit solicitării Curţii de Apel Craiova, lichidatorul judiciar a verificat la dosarul de fond fila nr. 22 şi a constatat că 
aceasta nu are nicio legătură cu procura în cauză. 
La termenul din data de 26.06.2014, lichidatorul judiciar a formulat răspuns prin care a adus la cunoştinţă instanţei că a 
procedat la verificarea dosarului de fond fila nr. 22, constatând că aceasta nu are nicio legătură cu procura în cauză şi 
că, de asemenea, a verificat întreg dosarul de fond, neexistând nicio asemenea procură, motiv pentru care nu a avut 
posibilitatea solicitării documentelor contabile de la mandatara Scutaşu Jenica. 
Răspunsul către Curtea de Apel Craiova, formulat de lichidatorul judiciar cu adresa nr. 341/23.06.2014, a fost 
comunicat prin fax la data de 23.06.2014, conform dovezii anexate. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 9012/101/2013/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, având ca 
obiect apelul formulat de lichidatorul judiciar al SC Senza Conf Lady’S SRL împotriva Sentinţei nr. 143/03.02.2014 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 9012/101/2013/a1, solicitând schimbarea în tot a sentinţei pronunţate 
de instanţa de fond şi admiterea cererii introductive în sensul obligării pârâtei Pristoleanu Constanţa să suporte din 
averea personală întregul pasiv rămas neacoperit până la concurenţa sumei de 57.936,00 lei şi s-a contatat că la 
termenul din data de 26.06.2014 instanţa de judecată a dispus: „acordă termen la data de 25 septembrie 2014, C2R – ora 
930, pentru când se va efectua adresă către administratorul judiciar Yna Consulting SPRL cu menţiunea de a se prezenta 
la arhiva Curţii de Apel Craiova şi a studia dosarul, respectiv fila nr.22 din dosarul nr. 9012/101/2013/a1 al Tribunalului 
Dolj, ataşat la prezenta cauză şi a răspunde la adresa instanţei“. 
În vederea soluţionării dosarului nr. 9012/101/2013/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, s-a primit adresa nr. 
56478/26.06.2014 de la Curtea de Apel Craiova prin care s-a solicitat lichidatorul judiciar ca pentru termenul din data 
de 25.09.2014 privind dosarul nr. 9012/101/2013/a1, să se prezinte la arhiva Curţii de Apel Craiova, să studieze dosarul, 
respectiv fila nr. 22, să ia legătura cu mandatara intimatei pârâte, Scutaşu Jenica, pentru a intra în posesia actelor 
contabile ale debitoarei şi să întocmească în acest sens un raport. 
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Potrivit solicitării Curţii de Apel Craiova, lichidatorul judiciar s-a deplasat la arhiva Curţii de Apel Craiova şi a studiat 
dosarul nr. 9012/101/2013/a1, respectiv fila nr. 22. Cu această ocazie a făcut copie de pe Procura autentificată sub nr. 
1005/23.08.2012 la Biroul Notarial Cosmin Alexandru Şerban, prin care dna. Scutaşu Jenica a fost împutenicită de către 
dna. Pristoleanu Constanţa, cu depline puteri, asumându-şi întreaga responsabilitate să reprezinte societatea SC Senza 
Conf Lady’S SRL. 
Lichidatorul judiciar a întocmit adresa nr. 406/27.08.2014 către dna. Scutaşu Jenica, CNP 2640807251991, domiciliată 
în Vînju Mare, str. Câmpului, nr. 15, jud. Mehedinţi, care a fost împutenicită de către dna. Pristoleanu Constanţa, cu 
depline puteri, asumându-şi întreaga responsabilitate să reprezinte societatea SC Senza Conf Lady’S SRL, prin Procura 
autentificată sub nr. 1005/23.08.2012 la Biroul Notarial Cosmin Alexandru Şerban, prin care a solicitat, ca în termen de 
5 (cinci) zile de la primirea adresei, să procedeze la predarea documentelor contabile ale debitoarei societatea SC Senza 
Conf Lady’S SRL, întocmite de la data înfiinţării societăţii şi până la data intrării în procedura de faliment. 
Adresa nr. 406/27.08.2014 a fost expediată către dna. Scutaşu Jenica, cu scrisoare recomanată cu aviz de primire la data 
de 28.08.2014. Pentru expedierea adresei s-a plătit cu facture nr. 31205/28.08.2014 suma de 6,50 lei, conform dovezii 
anexate. 
Conform avizului de primire nr. AR29921531584/29.08.2014, dna. Scutaşu Jenica a primit adresa nr. 406/27.08.2014, 
sub semnătură de primire, conform dovezii anexate. 
Precizăm faptul că, până la această dată, nu am primit răspuns de la dna. Scutaşu Jenica. 
Pentru termenul din data de 25.09.2014 privind dosarul nr. 9012/101/2013/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, 
lichidatorul judiciar urmează să formuleze răspuns. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 15.09.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


