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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 43, data emiterii: 23.01.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 7888/101/2012, 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 Demy Gioielli SRL, cod de identificare fiscală 16325416, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Theodor Costescu, nr. 1-5 E, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/184/2004. 
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 Demy Gioielli SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 115/2014 din şedinţa publică de la 27.01.2014, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7888/101/2012, 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 85/2006 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 Demy Gioielli SRL 
Număr dosar: 7888/101/2012, 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 Demy Gioielli 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. 19942/10.11.2014, a tabelului 
definitiv consolidat rectificat al creanţelor, nr. 36, din data de 10.11.2014, conform dovezii anexate. 
Tabelul definitiv consolidat rectificat I al creanţelor, 2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu, client Demy Gioielli SRL, poziţia nr. 39. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20087/12.11.2014, raportul 
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. 37, din data de 10.11.2014, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 37, din data de 10.11.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu, client Demy Gioielli SRL, poziţia nr. 40. 
La data de 13.11.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 
20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia prin negociere directă urmată de supraofertă, în 
vederea valorificării bunului imobil, proprietatea debitoarei Demy Gioielli SRL, *apartament cu patru camere situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. Mehedinţi, nr. cadastral 
256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă 
construită 95,17 mp*, la preţul de pornire de 23.000,00 euro, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 
85/2006. 
Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei prin vânzare directă cu supraofertă, s-a prezentat la licitaţie un singur 
ofertant, respectiv dl. Precup Iosif, domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Ale. Magnoliei, nr. 10, bl. XE5, sc. 
2, et. 2, ap. 12, jud. Mehedinţi, CNP 1781111205687, ce se legitimează cu C.I. seria MH nr. 400867, emis de SPCLEP 
Drobeta-Turnu-Severin, la data de 16.10.2012 (ofertantul care a depus oferta iniţială), căsătorit cu dna. Precup 
Gheorghita, domiciliată în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Ale. Magnoliei, nr. 10, bl. XE5, sc. 2, et. 2, ap. 12, jud. 
Mehedinţi, CNP 2740618253204, ce se legitimează cu C.I. seria MH nr. 343810, emis de SPCLEP Drobeta-Turnu-
Severin, la data de 02.02.2011, care a achitat caietul de sarcini în sumă de 200,00 lei cu chitanţa nr. 82/26.09.2014 
(sumă depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar nr. 6320000/30.09.2014, de către 
lichidatorul judiciar) şi a depus garanţia de participare la licitaţie în sumă de 10.125,00 lei (2.300 euro la cursul BNR 
din data de 29.09.2014) cu chitanţa nr. 83/26.09.2014 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei cu 
depunerea de numerar nr. 1940003/30.09.2014, de către lichidatorul judiciar). 
Bunul imobil, respectiv *apartament cu patru camere situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, 
bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, 
bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă construită 95,17 mp*, a fost adjudecat de dl. Precup Iosif 
(ofertantul care a depus oferta iniţială), căsătorit cu dna. Precup Gheorghita, la preţul de 101.873,90 lei (echivalentul în 
lei la cursul BNR valabil în data de 13.11.2014, 1 euro = 4,4293. lei). 
Bunul imobil scos la licitaţie a fost vândut în condiţiile art. 141 alin. 2 lit. f din Codul Fiscal, diferenţa de preţ în valoare 
de 91.748,90 lei urmând fi depusă în termen de 30 (treizeci) zile, în contul de faliment al debitoarei SC Demy Gioielli 
SRL, nr. RO 90 BRDE 260SV44542142600, deschis la BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-
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Severin, potrivit art. 512 C. Proc. Civ., atrăgându-se atenţia adjudecatarului asupra consecinţei nedepunerii preţului, 
prevăzută de art. 513 C. Proc. Civ. 
La data de 14.11.2014 a fost achitată şi diferenţa de preţ în valoare de 91.748,90 lei cu chitanţa nr. 92/14.11.2014 (sumă 
depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar nr. 23050000/14.11.2014, de către 
lichidatorul judiciar). 
După încasarea preţulu, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare (predarea – primirea acestui apartament, se va face în condiţiile prevăzute de 
art. 885 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă privind predarea silită a bunurilor imobile) şi factura fiscală, 
conform dovezilor anexate. 
La data de 17.11.2014 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC DemyGioielli SRL, prin lichidator 
judiciar, în calitate de vânzător şi dl. Precup Iosif şi dna. Precup Gheorghita, în calitate de cumpărător, în baza 
procesului verbal de licitaţie nr. 1/13.11.2014 şi a actului de adjudecare nr. 2/14.11.2014, privind bunul imobil 
*apartament cu patru camere situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, 
jud. Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, bucătărie, două băi, două 
holuri şi balcon, suprafaţă construită 95,17 mp*. Contractul de vânzare cumpărare a fost autentificat sub nr. 
2893/17.11.2014.  
Cu adresa nr. 548/17.11.2014, înregistrată la Asociaţia de proprietari sub nr. 457/17.11.2014, lichidatorul judiciar a 
solicitat să i se comunice valoarea cheltuielilor de întreţinere aferente perioadei 27.01.2014 (data deschiderii procedurii 
de faliment) – 13.11.2014 (data valorificării imobilului) pentru apartamentul cu patru camere situat în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. Carte 
Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă construită 95,17 mp, 
precum şi o copie de pe fişa apartamentului în care sunt evidenţiate cheltuielile lunare şi contul în care să vireze suma 
respectivă. 
Asociaţia de proprietari nr. 35 a formulat răspuns cu adresa nr. 463/25.11.2014, prin care a comunicat că valoarea 
cheltuielilor de întreţinere aferente perioadei 27.01.2014 (data deschiderii procedurii de faliment) – 13.11.2014 (data 
valorificării imobilului) este în sumă de 16.500,23 lei şi a pus la dispoziţie copie de pe fişa apartamentului în care sunt 
evidenţiate cheltuielile lunare şi contul în care să vireze suma respectivă. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Creditorilor debitoarei SC Demy Gioielli SRL, având la ordinea de zi:  
„1. Analiza oportunităţii introducerii acţiunii de antrenare a răspunderii potrivit art. 138 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, desemnarea creditorului care urmează să introducă şi să susţină acţiunea în instanţă“, şedinţa 
urmând să aibă loc la data de 28.11.2014, ora 1400 la sediul 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. 38, din data de 17.11.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 20648/20.11.2014, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea 
creanţelor şi planul de distribuire între creditori, nr. 1, din data de 20.11.2014, pentru debitoarea SC Demy Gioielli SRL 
(sume încasate din valorificarea bunului imobil *apartament cu patru camere situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai 
Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. Mehedinţi, nr. cadastral 256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, 
compus din: 4 camere, bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă construită 95,17 mp*), care a fost depus la 
grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.11.2014, cu adresa nr. 59/21.11.2014, conform dovezii anexate. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire a fost publicat şi 
poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu, client 
Demy Gioielli SRL, poziţia nr. 41. 
S-a întocmit notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea 
de creanţe, nr. 39, din data de 21.11.2014, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
20932/25.11.2014, conform dovezii anexate. 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe a 
fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica 
Portofoliu, client Demy Gioielli SRL, poziţia nr. 41. 
Cu adresa nr. 561/21.11.2014, comunicată sub semnătură de primire dnei. Greu Ştefania-Roxana, având în vedere că 
până la această dată a refuzat să procedeze la predarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei şi a tuturor 
documentelor contabile, lichidatorul judiciar i-a solicitat, ca în termen de 5 zile de la primirea adresei, să procedeze la 
predarea următoarelor: documentele contabile întocmite pe ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii, stocul de 
marfă rămas nevalorificat în sumă de 44.993,52 lei şi să depună, în contul unic de insolvenţă al debitoarei, 
disponibilităţile băneşti existente în contul „Casa“, preum şi în „Avansuri de trezorerie“, în sumă totală de 59.482,23 lei. 
De asemenea, întrucât dna. . Greu Ştefania-Roxana a folosit în interes personal apartamentul cu patru camere situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Demy 
Gioielli SRL, lichidatorul judiciar i-a solicitat acesteia să procedeze la achitarea regiei în sumă de 16.500,23 lei, precum 
şi să predea urgent imobilul valorificat la licitaţia din data de 13.11.2014, precizând că, în situaţia în care, nu va proceda 
la predarea celor menţionate mai sus, lichidatorul judiciar va formula acţiune de antrenare a răspunderii potrivit art. 138 
alin. 1 din Legea nr. 85/2006. 
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La data de 28.11.2014 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 avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Demy 
Gioielli SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Analiza oportunităţii introducerii acţiunii de antrenare a răspunderii potrivit art. 138 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, desemnarea creditorului care urmează să introducă şi să susţină acţiunea în instanţă“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Demy Gioielli SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
28.11.2014, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Toşea Ştefan, care deţine o creanţă în procent de 45,67375% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, 
prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697/03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 11,17368% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 28.11.2014, ora 1400, cu un procent de 56,84743% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv 100,00000% din totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: aprobă introducerea acţiunii 
de antrenare a răspunderii potrivit art. 138 din Legea 85/2006 şi mandatează lichidatorul judiciar să introducă şi să 
susţină această acţiune în instanţă. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 40/28.11.2014, întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din data 
de 28.11.2014, ora 1400, pentru debitorul SC Demy Gioielli SRL a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
03.12.2014, cu adresa nr. 573/02.12.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Demy Gioielli SRL, poziţia 43. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 41, din data de 28.11.2014, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21340/02.12.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Demy Gioielli SRL, poziţia 44. 
Cu adresa nr. 604/19.12.2014, comunicată la nr. de fax al Primăriei Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale, lichidatorul judiciar a solicitat scoaterea din evidenţele fiscale a imobilului *„apartament cu patru camere 
situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Splai Mihai Viteazu, nr. 21, bl. A2, sc. 2, et. 3, ap. 7, jud. Mehedinţi, nr. cadastral 
256/2/3/7, nr. Carte Funciară 11461/N, compus din: 4 camere, bucătărie, două băi, două holuri şi balcon, suprafaţă 
construită 95,17 mp*, care a fost valorificat la licitaţia din data de 13.11.2014. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 
încasarea creanţelor şi planul de distribuire, nr. 1, din data de 20.11.2014, la data de 22.12.2014, au fost distribuite 
sumele, potrivit planului de distribuire între creditori, conform documentelor de plată anexate prezentului raport. 
La data de 13.01.2015, dna. Greu Ştefania-Roxana a predat o parte din documentele contabile, conform procesului 
verbal de predare primire, anexat la prezentul raport. 
O dată cu predarea documentelor contabile, au fost predate şi procesele verbale încheiate la data de 04.11.2011 şi 
07.12.2011 de către Biroul Executor Judecătoresc Popescu Gr. Alin, prin care au fost preluate bunurile mobile, cu 
excepţia stocului de marfă, în vederea valorificării acestuia şi achitării datoriei către BP Impex SRL. 
De asemenea, s-a predat procesul verbal de predare-primire nr. 1042/15.06.2012, întocmit cu ocazia predării epavei 
autoturismului WW Passat cu seria de caroserie WWWZZZ3CZ9E529208 şi nr. de înmatriculare B-27-GSR, cu 
menţiunea că epava a fost declarată daună totală de societatea de asigurări Omniasig, constatându-se că vinovăţia 
aparţine administratorului societar Greu Ştefania-Roxana. 
S-a primit adresa nr. 15851/06.01.2015 de la Primăriei Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, 
prin care s-a solicitat achitarea impozitului pentru imobilul situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihai Viteazu, nr. 21, 
bl. A2, sc. 2, et. 3, jud. Mehedinţi, proprietatea debitoarei SC Demy Gioielli SRL. 
Cu adresa nr. 13.06.01.2015, comunicată la nr. de fax al Primăriei Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale, lichidatorul judiciar a formulat răspuns, comunicând că impozitul pentru bunul imobil menţionat mai sus a 
fost achitat conform Planului de distribuire între creditori nr 1/20.11.2014. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că, creditorul Primăria Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale a depus o cerere de creanţă suplimentară cu nr. 81210/02.12.2014 pentru suma de 10.326,00 lei. În urma 
verificării cererii de creanţă, lichidatorul judiciar a apreciat că îndeplineşte condiţiile de înscriere la masa credală, 
procedând la întocmirea Tabelului definitiv consolidat rectificat II, care urmează a fi depus la dosarul cauzei la termenul 
din data de 26.01.2015 şi publicat în Buletinul procedurilor de Insolvenţă. 
De asemenea, Tabelul definitiv consolidat rectificat II al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Demy Gioielli SRL. 
Având în vedere că, administratorul societar nu a pus la dispoziţie toate documentele contabile, bunurile şi 
disponibilităţile băneşti, înregistrate în evidenţa contabilă, lichidatorul judiciar, conform hotărârii Adunării Creditorilor 
din data de 28.11.2014, a procedat la întocmirea unei cereri de chemare în judecată a administratorului societar în baza 
art. 138 alin. 1 lit. a) şi d) din Legea nr. 85/2006, prin care a solicitat instanţei să dispună obligarea pârâtei la plata 
pasivului neacoperit. 
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 


