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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 46, data emiterii: 19.02.2015 

1. Date privind dosarul: nr dosar 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL, cod de identificare fiscală 8657031, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Mihail Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului 
J25/161/2000. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
cu sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu, cu sediul ales pentru 
comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, 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 Trink-Eu-Cor SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 332/2012, din şedinţa publică din data de 08.06.2012, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8716/101/2011, 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: depun 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 SC Trink-Eu-Cor SRL 
Număr dosar: 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător – sindic: Magdalena Lucia Bordea. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna Februarie 2015 
Subscrisa, Yna Consulting SPRL, lichidator judiciar al SC Trink-Eu-Cor SRL, cod de identificare fiscală 8657031, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/161/2000, aflată în procedura de faliment în dosarul nr. 
8716/101/2011, conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următoarea 
hotărâre a Adunării creditorilor din data de 19.02.2015: 
Nr. înreg. 46/19.02.2015 

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 19.02.2015 

Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL 
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail Kogălniceanu, 
nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, judeţul Mehedinţi 
CUI/CNP: 

8 6 5 7 0 3 1       
 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 8716/101/2011 
Tribunalul: Mehedinţi 
Secţia: a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal  
Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea  

Încheiat astăzi,                                                                                                                     Orele 
1 9 0 2 2 0 1 5 

la sediul Yna Consulting SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-
Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului menţionat mai sus 
convocată în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006. 

1 4 0 0 

Ordinea de zi 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Trink-Eu-Cor SRL: 
1. Aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a bunului imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea 
Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, compus din: C4 – construcţie metalică P+E – suprafaţă construită la sol 247,51 
mp, adăugiri la construcţia C4 cu folosinţa de ateliere şi magazii – suprafaţă 223,93 mp, teren curţi construcţii – 
suprafaţă 1.626,00 mp, teren curţi construcţii în indiviziune, din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, 
urmată de supraofertă, pas supraofertare 10%, către un cumpărător identificat, respectiv SC Grup Tara SRL, CUI 
16623200, J25/367/2004, cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timişoarei, nr. 185, jud. 
Mehedinţi, pornind de la preţul de 250.000,00 lei inclusiv TVA. 

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor: 
Participare: La şedinţa Adunării Creditorilor SC Trink-Eu-Cor SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul 
judiciar în data de 19.02.2015, orele 1400 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, 
conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă în procent de 
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33,74366% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Bogdan Niculescu, în calitate de director executiv adj. 
Grup, punct de vedere scris cu adresa nr. 1257/17.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 38,04600% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Bank Leumi România SA reprezentată prin dna. Gabriela Trosca, în calitate de director Adj. Direcţia Administrare 
Clienţi în Insolvenţă şi prin dl. Cosmin Balos, în calitate de director Divizia  Administrare Specială şi Recuperare 
Credite „Problemă“, punct de vedere scris cu adresa nr. 11174/314/E/16.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 
19,19236% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 

Cvorum: 
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. (1) 
şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror creanţe însumate să 
reprezinte minim 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului. Sunt prezenţi creditorii ale căror 
creanţe însumate reprezintă 90,98202% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, drept pentru care 
se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea menţionată în convocator. 

Discutarea ordinii de zi: 
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 19.02.2015. 

Hotărâri: 
Adunarea Creditorilor convocată de lichidatorul judiciar pentru data de 19.02.2015, ora 1400, cu un procent de 
57,23836% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 62,91173% din totalul creditorilor 
prezenţi sau care au transmis un punct de vedere scris, hotărăşte: 
aprobă vânzarea bunului imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, 
compus din: C4 – construcţie metalică P+E – suprafaţă construită la sol 247,51 mp, adăugiri la construcţia C4 cu 
folosinţa de ateliere şi magazii – suprafaţă 223,93 mp, teren curţi construcţii – suprafaţă 1.626,00 mp, teren curţi 
construcţii în indiviziune, din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, urmată de supraofertă, pas 
supraofertare 10%, către un cumpărător identificat, respectiv SC Grup Tara SRL, CUI 16623200, J25/367/2004, cu 
sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. calea Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, pornind de la preţul de 
250.000,00 lei inclusiv TVA. 

Număr de exemplare: 
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare, din care 1 exemplar pentru publicarea în BPI, 1 exemplar pentru 
lichidatorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Termen procedural: 27.02.2015. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


