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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 29, data emiterii: 13.02.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 10836/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Barbu Adela. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Master Service SRL, cod de identificare fiscală 18924292, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Mihail Kogălniceanu, nr. 5, bl. V4, sc. 3, et. 1, ap. 4, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului 
J25/434/2006. 
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, 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 Master Service SRL, conform 
Sentinţei nr. 689/2014 din şedinţa publică din data de 02.06.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 10836/101/2013, 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Master Service SRL 
Număr dosar: 10836/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Barbu Adela. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Master Service 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. 20945/25.11.2014, 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. 24, din data de 24.11.2014. 
Raportul lunar, nr. 24, din data de 24.11.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Master Service, poziţia nr. 21. 
Cu adresa nr. 562/25.11.2014, înregistrată la registratura Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi sub nr. 
MH74094/25.11.2014, lichidatorul judiciar a înaintat Sentinţa nr. 933/2014 din şedinţa publică de la 06.10.2014, rămasă 
definitivă şi irevocabilă prin neapelare, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 10836/101/2013/a2, privind pe debitoarea SC Master Service SRL, prin care 
obligă pârâtul Vizitiu Cristian-Alexandru, CNP 1741224250531, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 5, bl. V4, sc. 3, et. 1, ap. 4, jud. Mehedinţi, să suporte cu averea personală pasivul neacoperit al 
debitoarei în sumă de 211.412,58 lei, în vederea punerii în executare. 
Cu adresa nr. 578/02.12.2014, comunicată dlui. Vizitiu Cristian-Alexandru cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, lichidatorul judiciar a revenit la adresele nr. 401/22.08.2014 şi nr. 469/06.10.2014, prin care a solicitat dlui. 
Vizitiu Cristian-Alexandru să procedeze la predarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei SC Master Service 
SRL către lichidatorul judiciar, în vederea evaluării şi valorificării acestora. 
De asemenea, i-a solicitat, ca în data de 11.12.2014, orele 1430, să se prezinte la punctul de lucru al lichidatorului 
judiciar situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, pentru 
efectuarea operaţiunilor premergătoare inventarierii şi sigilării bunurilor existente în patrimoniului debitoarei, în 
vederea evaluării acestora şi expunerii pe piaţă, aducându-i la cunoştinţă că, în situaţia în care, nu se va conforma celor 
solicitate, este direct răspunzător pentru întârzierea procedurii de evaluare şi expunere pe piaţă a bunurilor existente în 
proprietatea debitoarei. 
Pentru expedierea adresei nr. 578/02.12.2014 s-a achitat suma de 6,50 lei către CN Poşta Română SA, cu factura nr. 
4866546/03.12.2014, conform dovezii anexate. 
La data de 11.12.2014, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, s-a prezentat dl. Vizitiu Cristian-Alexandru, care a dat o declaraţie, 
referitor la cele trei mijloace de transport înregistrate în contabilitatea societăţii şi la Direcţia de Taxe şi Impozite 
Locale, prin care a declarat următoarele: 
- autoturismul marca Fiat Ducato cu capacitatea 2287 cm3, serie motor 0578296 şi serie şasiu ZFA25000001244456, a 
fost achiziţionat în leasing de la Impuls Leasing Bucureşti. Autoturismul a fost returnat firmei de leasing deoarece nu au 
fost achitate ratele scadente, urmând ca în termen de 3 zile de la data prezentei declaraţii, să depună la sediul 
lichidatorului judiciar documentele justificative; 
- Semiremorca Schmitz-Gotha, an fabricaţie 2003, serie sasiu W0921533430G22132, nr. înmatriculare MH-04-DRJ, a 
fost vândută în jurul datei de 01.11.2011 pentru a-şi achita unele datorii , precum file CEC, rate BRD GSG şi 
împrumuturi de la persoane fizice; 
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- cap tractor marca DAF, cu capcitate 12.580, serie motor U51470 şi serie sasiu 635204, nr. înmatriculare MH-03-ZWF, 
a fost vândut, sub presiune, către SC Elbacor Trading SRL Craiova. 
Prin aceeaşi declaraţie, dl. Vizitiu Cristian-Alexandru, s-a obligat, ca în termen de o săptămână, să pună la dispoziţia 
lichidatorului judiciar toate actele contabile ale debitoarei SC Master Service SRL. 
Precizăm faptul că, dl. Vizitiu Cristian-Alexandru, nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar actele contabile ale 
debitoarei SC Master Service SRL. 
Întrucât administratorul societar Vizitiu Cristian Alexandru, s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar şi a declarat pe 
propria răspundere, referitor la cele trei mijloace de transport înregistrate în contabilitatea societăţii şi declarate la 
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, următoarele: referitor la autoturism marca Fiat Ducato cu capacitatea 2287 cm3, 
serie motor 0578296 şi serie şasiu ZFA25000001244456 a fost achiziţionat în leasing de la Impuls Leasing şi returnat 
deoarece nu au fost achitate ratele; referitor la semiremorcă Scmitz Gotha cu nr. înmatriculare MH 04 DRJ, serie şasiu 
WO921533430G22132 a fost vândută în jurul datei de 01.11.2011 pentru achitarea unor datorii (file CEC, rate BRD, 
împrumut de la persoane fizice); referitor la Cap tractor DAF, nr. înmatriculare MH 03 ZWF, serie şasiu 0E6352014, a 
fost vândut pentru achitarea unor împrumuturi, în aceeaşi declaraţie menţionând că va pune la dispoziţia lichidatorului 
judiciar toate documentele contabile, până la această dată aceste documente nefiind predate, lichidatorul judiciar a 
procedat la întocmirea cererii de închidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei în conformitate cu art. 131 din 
Legea 85/2006, care va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 16.02.2015 şi a fost publicată şi poate fi 
consultată şi analizată pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente 
Master Service SRL, poziţia nr. 24. 
În temeiul art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a întocmit raportul final, nr. 25, din data de 
26.01.2015, privind pe debitoarea SC Master Service SRL, care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 1724/28.01.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul final, nr. 25, din data de 26.01.2015, va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 16.02.2015 şi a fost 
publicat şi poate fi consultat şi analizat pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – 
Documente Master Service SRL, poziţia nr. 22. 
Lichidatorul judiciar a întocmit situaţia financiară privind pe debitoarea SC Master Service SRL, care va fi depusă la 
dosarul cauzei la termenul din data de 16.02.2015 şi a fost publicată şi poate fi consultată şi analizată pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Andstell Conf SRL, poziţia nr. 23. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Master Service SRL, având la ordinea de zi: „aprobarea raportului final, 
a situaţiilor financiare şi a cererii de închidere a procedurii în temeiul art. 131 din Legea 85/2006, întocmite de 
lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Master Service SRL“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 05.02.2015, 
ora 1330 la sediul lichidatorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. 
Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 26, din data de 27.01.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 1593/27.01.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor şi materialele supuse spre aprobare au fost publicate şi pot fi consultate 
şi analizate şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Master Service 
SRL. 
La data de 05.02.2015, ora 1330, 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 Master 
Service SRL având la ordinea de zi: „aprobarea raportului final, a situaţiilor financiare şi a cererii de închidere a 
procedurii în temeiul art. 131 din Legea 85/2006, întocmite de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Master 
Service SRL“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Master Service SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
05.02.2015, ora 1330 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale - Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Toşea Ştefan, care deţine o 
creanţă în procent de 36,54575% 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 9,90102% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, 
reprezentată prin dl. Istodor Cristian Alin, în calitate de delegat conform delegaţiei, care deţine o creanţă în procent de 
5,41902% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 05.02.2015, ora 1330 care deţine un procent de 51,86579% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: aprobă 
raportul final, situaţiile financiare şi a cererea de închidere a procedurii în temeiul art. 131 din Legea 85/2006, întocmite 
de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Master Service SRL. 
Procesul verbal nr. 27/05.02.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 05.02.2015, ora 1330, 
pentru debitorul SC Master Service SRL, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 06.02.2015, cu adresa 
nr. 72/06.02.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Master Service SRL, poziţia 26. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 28, din data de 05.02.2015, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2412/06.02.2015, conform dovezii anexate. 
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Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Master Service SRL, poziţia 27. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneţi închiderea procedurii de insolvenţă potrivit art. 131 din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei, radierea societăţii de la Oficiul Registrului Comerţului, descărcarea 
lichidatorului judiciar de atribuţiunile încredinţate, plata onorariului şi a cheltuielilor de procedură din fondul de 
lichidare prevăzut la art. 4 din Legea 85/2006. 
Termen procedural: 16.02.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


