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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 20, data emiterii: 26.09.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9374/101/2013, 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 Iahin Com SRL, cod de identificare fiscală RO 23918092, sediul social în sat Magheru, comuna 
Brezniţa-Ocol, nr. 51, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/401/2008. 
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 Iahin Com SRL, conform 
Sentinţei nr. 510/2014 din şedinţa publică de la 14.04.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9374/101/2013, 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Iahin Com SRL 
Număr dosar: 9374/101/2013, 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 Iahin Com 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. 12394/30.06.2014, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 16, din data de 27.06.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul lunar, nr. 16, din data de 27.06.2014, a fost publicat şi poate fi viuzualizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Iahin Com. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23365/30.06.2014, tabelul 
definitiv consolidat al creaţelor, nr. 17, din data de 30.06.2014, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Iahin Com. 
La data de 04.07.2014 ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a vut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Iahin Com 
SRL, având la ordinea de zi: „confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic 
prin sentinţa nr. 510/2014 pronunţată în şedinţa publică din data de 14.04.2014 şi stabilirea remuneraţiei acestuia”. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Iahin Com SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
04.07.2014, ora 1400 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată de dl Popescu Aurel, în calitate de delegat, 
conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 2771 din 18.09.2013, care deţine o creanţă în procent de 99,7193% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 04.07.2014, ora 1400 care deţine un procent de 99,7193% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, a confirmat 
lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 510/2014 pronunţată în 
şedinţa publică din data de 14.04.2014 şi a stabilit ca remuneraţia acestuia să fie în valoare de 1.000,00 lei/lună 
(exclusiv TVA) şi 10% (exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea 
creanţelor. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor debitoarei SC Iahin Com 
SRL din data de 04.07.2014 ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 07.07.2014, cu adresa nr. 
360/07.07.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea procesul verbal întocmit la data de 04.07.2014 ora 1400 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Iahin Com. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 19, din data de 04.07.2014, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12798/07.07.2014, conform dovezii anexate. 
Hotarârea Adunării Creditorilor, nr. 19, din data de 04.07.2014 a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Iahin Com. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la hotărârea Adunării Creditorilor din data de 04.07.2014, 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 12798/07.07.2014, 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 
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lichidatorului judiciar, precum şi a onorariului acestuia, care va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 
29.09.2014. 
Cu adresa nr. 359/07.07.2014, înregistrată la registratura Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova – 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi sub nr. MH55648/07.07.2014, lichidatorul judiciar a înaintat 
Sentinţa nr. 417/2014 din şedinţa publică din data de 24.03.2014, rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 9374/101/2013/a1, 
privind pe debitoarea SC Iahin Com SRL, prin care obligă pârâţii Bădescu Ion-Sorin, CNP 1691002250591, act 
identitate CI, serie MH, nr. 213187, eliberat de SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin la data de 10.03.2006, cu domiciliul în 
Brezniţa-Ocol, jud. Mehedinţi, precum şi Radu Ramona-Eugenia, CNP 2780812250552, act identitate CI, serie MH, nr. 
346144, eliberat de SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin la data de 04.03.2011, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Răscoala din 1907, nr. 26E, jud. Mehedinţi, la plata sumei de 174.114,00 lei, reprezentând contravaloare pasiv rămas 
neacoperit, conform tabelului creditorilor, în vederea punerii în executare. 
S-a primit adresa nr. 57574/21.07.2014 de la Direcţia Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi,prin care s-a solicitat lichidatorului judiciar să îndeplinească toate obligaţiile 
declarative înscrise în vectorul fiscal. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea declaraţiilor, care au fost depuse la Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mehedinţi. 
Cu adresa nr. 395/14.08.2014, lichidatorul judiciar a solicitat evaluatorului autorizat ing Victor Mihail Cugut să 
efectueze evaluarea bunului imobil teren în suprafaţă de 200 mp intabulat în CF 50310a comunei Izvoru Bîrzii cu nuăr 
cadastral 50381, ce face obiectul Actului de dezmembrare şi contracului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 
133/26.01.2011 de BNP Ilie Şerban din Drobeta-Turnu-Severin şi să să facă cerere la OCPI Mehedinţi pentru obţinerea 
planurilor cadastrale aferente. 
S-a ţinut legătura cu evaluatorul ing Victor Mihail Cugut, operaţiunea de evaluare aflându-se în curs de desfăşurare la 
această dată. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea cererii de chemare în judecată împotriva administratorului societar 
Bădescu Ion-Sorin, CNP 1691002250591, act identitate CI, serie MH, nr. 213187, eliberat de SPCLEP Drobeta-Turnu-
Severin la data de 10.03.2006, cu domiciliul în Brezniţa-Ocol, jud. Mehedinţi şi a asociatului unic Radu Ramona-
Eugenia, CNP 2780812250552, act identitate CI, serie MH, nr. 346144, eliberat de SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin la 
data de 04.03.2011, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Răscoala din 1907, nr. 26E, jud. Mehedinţi, având ca 
obiect antrenarea răspunderii acesteia pentru întregul pasiv al societăţii debitoare, solicitând obligarea pârâtei să suporte 
şi diferenţa pasivului neacoperit în valoare de 1.503,00 lei, care va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 
29.09.2014. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 29.09.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


