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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 18, data emiterii: 19.11.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1498/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Adrian Curelea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Lenadi Impex SRL, cod de identificare fiscală 17510373, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Dr. Babeş, nr. 73, bl. 1, sc. 4, et. 3, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/250/2005. 
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 Lenadi Impex SRL, conform 
Sentinţei nr. 874/2014 din şedinţa publică de la 17.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1498/101/2014, 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 Lenadi Impex SRL 
Număr dosar: 1498/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Adrian Curelea. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Lenadi Impex 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. 19759/06.11.2014, 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. 16, din data de 04.11.2014. 
Raportul lunar, nr. 16, din data d 04.11.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex SRL, poziţia 13. 
În urma verificării documentelor contabile puse la dispoziţie de administratorul societar, lichidatorul judiciar a constatat 
că, în patrimoniul societăţii au existat mai multe bunuri mobile, care nu au fost preluate de la punctul de lucru situat în 
incinta Severin Shoping Center, după cum urmează: cântar electric – 1 buc; imprimantă HP 2050A – 1 buc; tablouri – 8 
buc; cuptor cu microunde – 1 buc; blender stativ Vivacio – 2 buc; prăjitor de pâine – 1 buc; butelie heliu – 1 buc; butoi 
bere – 1 buc; aragaz – 1 buc; imprimantă Laser jet - 1 buc; DVD – 1 buc; plasmă 42PT 351/353 – 2 buc; sistem 
supraveghere – 1 buc; TV Plasmă Samsung cu led – 1 buc; TV Samsung cu suport LCD – 1 buc; bar cu terasă – 1 buc; 
imprimantă - 1 buc. 
Cu adresa nr. 531/10.11.2014, lichidatorul judiciar a solicitat administratorului societar, ca în termen de 5 (cinci) zile de 
la primirea adresei, să procedeze la predarea bunurilor menţionate mai sus, în vederea evaluării acestora şi scoaterii la 
vânzare pentru acoperirea creanţelor înscrise la masa credală, iar în situaţia în care nu va da curs solicitării, suntem puşi 
în situaţia de a formula acţiune de antrenare a răspunderii potrivit art. 138 alin. 8 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei. 
Adresa nr. 531/10.11.2014 a fost trimisă administratorului societar prin scrisoare recomandată, cu confirmare de 
primire, conform dovezii anexate. Pentru expedierea adresei s-a achitat cu factura nr. 5524338/11.11.2014 suma de 
13,00 lei. 
Precizăm că, până la această dată, cu toate că a confirmat primirea, administratorul societar nu a procedat la predarea 
bunurilor menţionate mai sus. 
În urma verificării documentelor contabile, lichidatorul judiciar a constatat că, potrivit balanţei de verificare întocmită la 
data de 31.03.2014, societatea deţinea în patrimoniu stoc de marfă în sumă de 30.649,01 lei, materii prime în valoare de 
915,81 lei, ambalaje în sumă de 3.066,00 lei şi sold în casieria societăţii în sumă de 201,38 lei. Nici aceste bunuri şi 
disponibilităţi nu au fost predate de către administratorul societar Tupan-Meosu Adrian 
În temeiul art. 138 alin. 1 lit. a şi d din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la formularea unei cereri de chemare în judecată împotriva administratorului societar Tupan-Meosu Adrian, care va fi 
depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 19.11.2014. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că a fost depusă o cerere de creanţă de către creditorul 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi 
pentru suma de 3.400,00 lei, motiv pentru care a procedat la întocmirea tabelului suplimentar al creanţelor împotriva 
debitorului SC Lenadi Impex SRL, în care a înscris creditorul D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi cu o creanţă suplimentară în sumă de 3.400,00 lei. 
Tabelul suplimentar al creanţelor va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 19.11.2014. 
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De asemenea, tabelul suplimentar al creanţelor, nr. 17, din data de 19.11.2014, a fost publicat în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă cu cererea din data de 19.11.2014. 
Tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitorului SC Lenadi Impex SRL a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe 
site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex SRL, 
poziţia 14. 
Pentru evaluarea bunurilor preluate de la punctul de lucru situat în incinta Severin Shoping Center , lichidatorul judiciar 
a contactat pe cu evaluatorul ing Victor Mihail Cugut, în vederea demarării operaţiunii de evaluare a bunurilor mobile. 
Precizăm că până la această dată operaţiunea de evaluare nu a fost finalizată. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 19.11.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


