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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 26, data emiterii: 23.01.2015 

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. 20039/11.11.2014 a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 25, din data de 07.11.2014. 
Raportul de activitate, nr. 25, din data de 07.11.2014 poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţia 35. 
La data de 19.11.2014, ora 1500, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor 
imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, la preţuri diminuate cu 25% faţă de preţurile de 
pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 19.11.2014, ora 1500, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 03.12.2014 ora ora 1500. 
De asemenea, la data de 03.12.2014, ora 1500, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, la preţuri diminuate cu 25% 
faţă de preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 03.12.2014, ora 1500, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 17.12.2014 ora ora 1500. 
În vederea valorificării bunurilor imobile nevalorificate din patrimoniul debitoarei, la data de 17.12.2014, ora 1500, la 
sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, 
ap. 2, jud. Mehedinţi a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor imobile, existente în patrimoniul debitoarei 
SC Moval Plast SRL, la preţuri diminuate cu 25% faţă de preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform 
regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
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2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 17.12.2014, ora 1500, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 31.12.2014 ora ora 1500. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei, respectiv: 
1. Autoturism Ford Transit cu nr BH-02-DIX, preţ pornire licitaţie 180,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Motofierăstrău MS 361, preţ pornire licitaţie 398,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Cazan Ecos Rlgy 30 kw, preţ pornire licitaţie 900,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Sistem calcul Pentium, preţ pornire licitaţie 90,00 lei (exclusiv TVA); 
5. Sistem calcul monitor imprimantă, preţ pornire licitaţie 67,00 lei (exclusiv TVA); 
6. Laptop, preţ pornire licitaţie 109,00 lei (exclusiv TVA); 
7. Masă Erlanger, preţ pornire licitaţie 451,00 lei (exclusiv TVA); 
8. Canapea Parigi, preţ pornire licitaţie 318,00 lei (exclusiv TVA); 
9. Boiler cu două serpentine, preţ pornire licitaţie 391,00 lei (exclusiv TVA), 
s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, la ora 1500, astfel: 12.11.2014, 19.11.2014, 
26.11.2014, 03.12.2014, 17.12.2014, 24.12.2014 şi 31.12.2014, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să 
adjudece bunurile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a se relua în aceleaşi condiţii, în fiecare zi de miercuri a 
săptămânii la orele 1500, până la valorificarea bunurilor., conform proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului 
raport. 
De asemenea, la data de 31.12.2014, ora 1500, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, la preţuri diminuate cu 25% 
faţă de preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 31.12.2014, ora 1500, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să publice un nou 
anunţ de vânzare. 
La licitaţia organizată în data de 07.01.2015, ora 1500 s-a înscris un singur ofertant, respectiv dna. Coadă Ana pentru 
achiziţionarea următoarelor bunuri mobile: * Sistem calcul monitor imprimantă * - 1 buc la preţul de 83,08 lei cu TVA 
inclus, * Masă Erlanger * - 1 buc, la preţul de 559,24 lei cu TVA inclus, * Canapea Parigi * - 1 buc, la preţul de 394,32 
lei cu TVA inclus şi * Boiler cu două serpentine * - 1 buc, la preţul de 484,84 lei cu TVA inclus, care a oferit preţurile 
de pornire a licitaţiei, a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 100,00 lei cu chitanţa nr. 1, din data de 12.08.2014 şi 
a achitat garanţia de participare la licitaţie în valoare de 500,00 lei cu chitanţa nr. 4 din data de 06.01.2015, diferenţa în 
cuantum de 1.021,48 lei urmând a fi consemnată în cel mult 5 zile în contul de faliment al debitoarei SC Moval Plast 
SRL, conf. art. 444 alin. (1) din C. Pr. Civ. 
În data de 07.01.2015 a fost achitată şi diferenţa de preţ în valoare de 1.021,48 lei cu chitanţa nr. 5/07.01.2015, 
lichidatorul judiciar procedând la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului de proprietate, respectiv 
actul de ajudecare, procesul verbal de predare-primire şi factura fiscală, conform dovezilor anexate. 
Suma de 1.521,48 lei, încasată cu ocazia organizării licitaţiei pentru bunurile mobile rămase nevalorificate în 
patrimoniul debitoarei din data de 07.01.2015, ora 1500 a fost depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei, de către 
lichidatorul judiciar, conform depunerii de numerar din data de 09.01.2015. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a continuat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, la preţuri diminuate cu 25% faţă de preţurile 
de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunurile imobile va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi la data de 11.02.2014, ora 1500, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 25.02.2014, ora 1500, 11.03.2015, ora 
1500, 25.03.2015, ora 1500, 09.04.2015, ora 1500 şi 23.04.2015, ora 1500. 
Bunurile mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL scoase la vânzare, la preţuri 
diminuate cu 50% faţă de preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, sunt 
următoarele: 
1. Autoturism Ford Transit cu nr BH-02-DIX, preţ pornire licitaţie 150,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Motofierăstrău MS 361, preţ pornire licitaţie 332,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Cazan Ecos Rlgy 30 kw, preţ pornire licitaţie 750,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Sistem calcul Pentium, preţ pornire licitaţie 75,00 lei (exclusiv TVA); 
5. Laptop, preţ pornire licitaţie 91,00 lei (exclusiv TVA). 
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Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 28.01.2015, 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 09.01.2015 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 09.01.2015. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 0031/09.01.2015 în sumă de 610,00 lei de către Piaţa Severineană 
SRL, care a fost achitată cu ordinul de plată nr. 2/14.01.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, anunţul privind licitaţia publică a fost publicat pe site-urile: locbun.ro, precum şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar www.ynaconsulting.ro, rubrica Licitaţii, conform dovezilor anexate. 
S-a primit de la Biroul Executorului Judecătoresc Ţimonea Mihai, Procesul verbal convocare părţi distribuire şi 
eliberare sume rezultate din executarea silită, întocmit la data de 30.12.2014, referitor la dosarul execuţional nr. 
978/2011 al acestui birou, respectiv dosar nr. 4765/208/2011 al Judecătoriei Caransebeş, în care se instrumentează 
executarea silită pornită de la cererea creditorului urmăritor SC Moval Plast SRL împotriva debitorilor Martinescu 
Florin Enache şi Ţăruş Mioara, executare silită în temeiul titlului executoriu  - sentinţa civilă nr. 596/2011 pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 2550/208/2010, investită cu formulă executorie. S-a stabilit termen la data de 
07.01.2015, ora 1100, la sediul acestui birou pentru distribuirea şi eliberarea sumei de 9.075,06 lei rezultată din 
executarea silită, termen pentru care părţile sunt citate să participe. 
Cu adresa nr. 18/07.01.2015, comunicată prin fax şi la adresa de mail a Biroului Executorului Judecătoresc Ţimonea 
Mihai, lichidatorul judiciar al debitoarei SC Moval Plast SRL a comunicat că debitoarea SC Moval Plast SRL se află în 
procedura de faliment conform Sentinţei nr. 1015/2013 din şedinţa publică de la 02.12.2013 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6816/101/2012. 
Având în vedere acest aspect, a solicitat executorului judecătoresc să vireze în contul unic de insolvenţă al debitoarei 
SC Moval Plast SRL, nr. RO06BRDE260SV44570012600, deschis la BRD Drobeta-Turnu-Severin, suma cuvenită în 
urma distribuirii sumelor recuperate de la Martinescu Florin Enache şi Tăruş Mioara. 
S-a primit de la Biroul Executorului Judecătoresc Ţimonea Mihai, Procesul verbal convocare părţi distribuire şi 
eliberare sume rezultate din executarea silită, întocmit la data de 07.01.2015, precum şi dovada prin care a fost virată 
suma de 9.075,06 lei rezultată din executarea silită, în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Moval Plast SRL. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 6816/101/2013/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, având ca 
obiect „procedura insolvenţei suspendare a procedurilor de vânzare la licitaţie“ şi s-a constatat că instanţa a stabilit 
termen de judecată la data de 10.02.2015. 
Lichidatorul judiciar a procedat la formularea unor Concluzii prin care învederează că se impune respingerea cererii de 
admitere a creanţei SC MEF Martinescu Invest SRL, cu sediul in Băile Herculane, str. Trandafirilor, nr. 99, jud. Caraş-
Severin, înregistrată la ORC Caraş-Severin sub nr. J11/227/2006, CUI ROI 8503935, reprezentată prin administrator 
judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Radu Bufan, ca tardiv formulată. 
Concluziile vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 26.01.2015. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 26.01.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


