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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 21, data emiterii: 17.12.2014 

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. 20571/19.11.2014, 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. 18, din data de 19.11.2014. 
Raportul lunar, nr. 18, din data d 19.11.2014 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 15. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20579/19.11.2014, tabelul 
suplimentar al creanţelor împotriva debitorului, nr. 17, din data de 19.11.2014. 
Tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitorului 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. 
S-a primit adresa nr. 4774/26.11.2014 de la Poliţia Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Biroul de Investigaţii 
Criminale, prin care s-a solicitat să se comunice dacă în evidenţa contabilă a SC Lenadi Impex SRL există o factură sau 
un contract încheiat între societate şi persoana fizică Budulan Ionuţ sau Budulan Sever, în perioada septembrie 2013 – 
noiembrie 2014. 
Lichidatorul judiciar a formulat răspuns cu adresa nr. 590/11.12.2014, expediată prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, prin care a comunicat că, în urma verificării documentelor contabile preluate de la 
administratorul societar Tupan-Meosu Adrian, nu au fost identificate facturi sau contracte încheiate între SC Lenadi 
Impex SRL şi persoanele fizice Budulan Ionuţ sau Budulan Sever. În aceeaşi adresă, s-a menţionat că au fost preluate 
documentele contabile întocmite în perioada decembrie 2011 – februarie 2013, precum şi carnetul de facturi, care 
ultima factură emisă poartă nr. 29/29.04.2014. 
S-a ţinut legătura cu evaluatorul autorizat ing. Victor Mihail Cugut, care a finalizat operaţiunea de evaluare a bunurilor 
mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL. 
După primirea raportului de evaluare de la evaluatorul autorizat ing. Victor Mihail Cugut pentru bunurile mobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL, lichidatorul judiciar a întocmit regulamentul de vânzare 
pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex 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 Lenadi Impex SRL. 
Raportul de evaluare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL, precum şi 
regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL vor fi depuse 
la dosarul cauzei la termenul din data de 17.12.2014. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Creditorilor debitoarei SC Lenadi Impex SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea raportului de evaluare, întocmit de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, nr. 65/08.12.2014 
pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL. 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex 
SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunului imobil, respectiv licitaţie publică cu strigare“, şedinţa urmând să aibă 
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loc la data de 18.12.2014, ora 1400 la punctul de lucru Yna Consulting SPRL din localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 19, din data de 10.12.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 21978/10.12.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, precum şi materialele prezentate spre aprobare, au fost publicate şi pot 
fi consultate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – 
Documente Lenadi Impex SRL. 
Cu adresa nr. 591/11.12.2014, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, lichidatorul judiciar a 
solicitat dlui. Tupan-Meosu Adrian, ca în termen de 5 (cinci) zile de la primirea adresei, să predea şi documentele 
contabile întocmite în perioada martie 2013 şi până la data intrării în procedura de insolvenţă, respectiv 30.04.2014. 
De asemenea, a solicitat să i se comunice ce relaţii contractuale a avut cu persoanele fizice Budulan Ionuţ şi Budulan 
Sever. 
Adresa nr. 591/11.12.2014 a fost confirmată de primire de dl. Tupan-Meosu Adrian la data de 12.12.2014 cu 
AR29918203392, conform dovezii anexate. 
Pentru expedierea adresei nr. 4774/26.11.2014 de la Poliţia Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Biroul de 
Investigaţii Criminale şi a adresei nr. 591/11.12.2014 către dl. Tupan-Meosu Adrian s-a achitat cu factura nr. 
5540643/11.12.2014 suma de 13,00 lei, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că nu au fost formulate contestaţii la Tabelul creanţelor 
împotriva debitoarei SC Lenadi Impex SRL, motiv pentru care lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor în care au fost înscrişi următorii creditori: Golea Viorica, creditor salarial, cu suma de 
6.200,00 lei, Hondorocu Carmen, creditor salarial, cu suma de 7.600,00 lei, Mărculescu Geta, creditor salarial, cu suma 
de 2.200,00 lei, Dincă Ana-Maria Cristiana, creditor salarial, cu suma de 4.000,00 lei, Ardei Gheorghe, creditor salarial, 
cu suma de 4.200,00 lei, Garagancea Cristina, creditor salarial, cu suma de 2.400,00 lei, D.G.R.F.P. Craiova – 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, creditor bugetar, cu suma de 79.984,00 lei, Coca Cola HBC 
SRL, creditor chirografar, cu suma de 2.070,63 lei, Total Distribution Mehedinţi SRL, creditor chirografar, cu suma de 
1.871,98 lei, Severin Shopping Center SRL, creditor chirografar, cu suma de 36.427,38 lei, care, deşi a fost notificat 
direct, confirmând primirea, nu a depus cerere de creanţă suplimentară. 
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitoarei SC Lenadi Impex SRL va fi depus la dosarul cauzei la 
termenul din data de 17.12.2014. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, nr. 20, din data de 17.12.2014, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 17.12.2014. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 1498/101/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi având ca obiect „angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei“ şi a constatat că instanţa a stabilit termen de judecată la data de 21.01.2015. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 17.12.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


