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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 36, data emiterii: 20.02.2015 

1. Date privind dosarul: nr dosar 7116/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Diromar Prod SRL, cod de identificare fiscală 14576489, sediul social în comuna Butoieşti, jud. 
Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/98/2002. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, Număr de înscriere în Registrul 
Formelor de Organizare 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 administrator judiciar 
persoană juridică Motoi Gogu, conform încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 26.11.2013, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
7116/101/2012. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Diromar Prod SRL, 
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 716/2013 din şedinţa publică de la 21.10.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7116/101/2012, în 
temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică 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, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 6 (şase) 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 Diromar Prod SRL 
Număr dosar: 7116/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Diromar Prod 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. 20912/25.11.2014, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 32, din data de 24.11.2014. 
Raportul lunar, nr. 32, din data de 24.11.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Diromar Prod SRL, poziţia 20. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20938/25.11.2014, Tabelul 
definitiv consolidat rectificat I al creanţelor, nr. 31, din data de 24.11.2014. 
Tabelul definitiv consolidat rectificat I al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Diromar Prod SRL, poziţia 19. 
La data de 24.11.2014, ora 1400 s-a organizat licitaţia în vederea valorificării bunurilor mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Diromar Prod SRL, la preţurile reduse cu 40% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform 
regulamentului de vânzare, după cum urmează: compresor Kaeser CS121 – 62.282 lei, Filtru inox cu plăci – 47.250 lei, 
Filtru cu trei cartuşe – 5.466 lei, Instalaţie de etichetat – 41.461 lei, Maşină de frezat şi dopuit – 3.806 lei, Instalaţie 
automată de baxat – 71.837 lei, Rezervor inox 500 l – 5.670 lei, Electropompă – 5.040 lei, Strung europaleţi – 5.144 lei, 
Bazin de amestec 1 T (2 buc) – 11.745 lei/buc, Bidistilator – 18.630 lei, Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 31.169 
lei/buc, Compresor Dari Tandem 11Kw – 9.720 lei, Distilator Gibertini – 67.635 lei, Instalaţie inscripţionat (3 buc) – 
74.419 lei/buc, Impregnator Romix – 38.394 lei, Instalaţie automată de baxat – 29.481 lei, Instalaţie de etichetat – 
29.312 lei, Compresor Kaeser ASK32T – 50.139 lei, Instalaţie de tratare a apei (2 buc) – 36.207 lei/buc, Instalaţie 
îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 165.240 lei, Instalaţie automată de îmbuteliat DCE 2000 – 184.680 lei, Instalaţie 
automată de suflat PET Kosme – 985.699 lei, Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 267.624 lei, Maşină de suflat PET (GLT) 
– 56.346 lei, Mixer, maşină de îmbuteliat Vir Mauri – 290.304 lei, Paletizor automat – 9.963 lei, Paletizor mobil (2 buc) 
– 35.775 lei/buc, Rezervor apă Valrom (2 buc) – 14.246 lei/buc, rezervor inox 10000 l (3 buc) – 101.574 lei/buc, 
Purificator aer – 3.410 lei, Robinet inox (10 buc) – 4.050 lei/buc, Handjet EBS – 2.886 lei, Densimetru portabil – 2.228 
lei, Televizor Plasma LG – 3.933 lei, DVR model HA – 786 lei, Cameră Video IR 220 V (3 buc) – 830 lei/buc. Preţurile 
nu includ TVA. 
Totodată, au fost scoase la vânzare băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu arome de Brendy, Caisă, Prună, 
Rom, Votcă, arome, etichete alcool, coloranţi, capace sticlă. 
La licitaţia organizată în data de 24.11.2014 ora 1400, pentru bunul mobil *Sticlă băutură spirtoasă Prună* - 600 buc. la 
preţul de 22,08 lei/buc cu TVA inclus, s-a înscris un singur ofertant care a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 22,08 
lei/buc cu TVA inclus, care a achitat garanţia de participare la licitaţie în valoare de 1.400,00 lei cu chitanţa nr. 6 din 
data de 21.11.2014 (sumă care a fost depusă de către lichidatorul judiciar în contul unic de insolvenţă al debitoarei), 
diferenţa în cuantum de 11.850,64 lei, urmând a fi consemnată în cel mult 5 zile în contul de faliment al debitoarei SC 
Diromar Prod SRL, conf. art. 444 alin. (1) din Codul de procedură civilă. 



2 

 

Diferenţa în sumă de 11.850,64 lei a fost achitată de către adjudecatar, cu documentele de plată, după cum urmează: cu 
chitanţa nr. 7/24.11.2014 în sumă de 1.500,00 lei şi cu depunerea de numerar nr. 19370000/26.11.2014 în sumă de 
10.350,64 lei, conform dovezilor anexate. 
După încasarea integrală a preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru 
transferul dreptului de proprietate, respectiv actul de ajudecare, procesul verbal de predare-primire şi factura fiscală, 
conform dovezilor anexate. 
Au fost preluate documentele contabile întocmite în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, operaţiunea de 
verificarea documentelor, aflându-se în curs de desfăşurare, la această dată. 
La data 04.12.2014, ora 1400, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de 
evaluare, după cum urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 04.12.2014 ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând a proceda la convocarea 
Adunării Creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de vânzare, având în vedere faptul că au fost epuizate toate 
căile de valorificare stabilite în regulamentul de vânzare. 
Având în vedere faptul că au fost epuizate toate căile de valorificare stabilite în regulamentul de vânzare, în temeiul art. 
14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Creditorilor debitoarei SC Diromar Prod SRL, şedinţa urmând să aibă loc la data de 22.12.2014, ora 1200, la 
punctul de lucru al lichidatourlui judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, 
jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi: „stabilirea unei noi strategii de vânzare a bunurilor imobile grevate se sarcini în 
favoarea BRD Groupe Societe Generale, având în vedere faptul că au fost epuizate toate căile de valorificare stabilite în 
regulamentul de vânzare“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 33, din data de 15.12.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 22332/16.12.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Diromar Prod SRL, poziţia 21. 
La data de 17.12.2014, s-a primit un mail de la creditorul Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Într. Mici Şi 
Mijlocii, care a solicitat lichidatorului judiciar să-i transmită, în timp util, în vederea exprimării votului pentru Adunarea 
Creditorilor debitoarei SC Diromar Prod SRL din data de 22.12.2014, regulamentul de vânzare, aprobat iniţial. 
Lichidatorul judiciar a transmis, la data de 18.12.2014, la adresa de e-mail a creditorului Fondul Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru Într. Mici Şi Mijlocii regulamentul de organizare a licitaţiei privind vânzarea bunului imobil din 
averea debitoarei SC Diromar Prod SRL, solicitat de către acesta. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Diromar Prod SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
22.12.2014, orele 1200 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - 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 68,39190% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl Toşea Ştefan, care deţine o creanţă în procent de 20,53192% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
A trimis punct de vedere în scris următorul creditor: 
1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Într. Mici Şi Mijlocii, reprezentată prin dna. iulia Rebegea, în 
calitate de director, care deţine o creanţă în procent de 2,57417% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, punct 
de vedere scris cu adresa nr. 46404/22.12.2014. 
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 22.12.2014, ora 1200, cu un procent de 88,92382% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv un procent de 97,18664% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis un 
punct de vedere în scris, a hotărât: 
- se menţine în continuare ca metodă de valorificare „metoda licitaţie publică cu strigare“, bunurile imobile fiind 
valorificate în bloc, alături de terenurile aferente construcţiilor; 
- preţurile de pornire a licitaţiilor vor rămâne aceleaşi stabilite prin regulamentul de vânzare în Adunarea Creditorilor 
din 21.02.2014; 
- se vor organiza o serie de încă 5 (cinci) licitaţii săptămânale, în fiecare zi de luni a săptămânii. 
După epuizarea licitaţiilor mai sus menţionate, va fi convocată o nouă Adunare a Creditorilor pentru stabilirea unei noi 
strategii de valorificare a bunurilor imobile, în cauză. 
De asemenea, în situaţia în care vor apărea oferte de cumpărare a acestor bunuri imobile, în afara licitaţiilor organizate, 
lichidatorul judiciar va convoca Adunarea Creditorilor pentru a supune analizei aceste oferte. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilornr. 34/22.12.2014, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 22.12.2014, ora 1200, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 23.12.2014, cu adresa nr. 
607/23.12.2014, conform dovezii anexate. 



3 

 

De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Diromar Prod SRL, poziţia 22. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 22.12.2014 a fost comunicat creditorului care a trimis punct de 
vedere în scris, respectiv creditorului Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Într. Mici Şi Mijlocii, la adresa 
de e-mail a acestuia, la data de 22.12.2014, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 35, din data de 22.12.2014, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22784/29.12.2014, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 22.12.2014 a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Diromar Prod SRL, poziţia 23. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, respectiv compresor Kaeser CS121 – 62.282 
lei, Filtru inox cu plăci – 47.250 lei, Filtru cu trei cartuşe – 5.466 lei, Instalaţie de etichetat – 41.461 lei, Maşină de 
frezat şi dopuit – 3.806 lei, Instalaţie automată de baxat – 71.837 lei, Rezervor inox 500 l – 5.670 lei, Electropompă – 
5.040 lei, Strung europaleţi – 5.144 lei, Bazin de amestec 1 T (2 buc) – 11.745 lei/buc, Bidistilator – 18.630 lei, 
Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 31.169 lei/buc, Compresor Dari Tandem 11Kw – 9.720 lei, Distilator Gibertini – 
67.635 lei, Instalaţie inscripţionat (3 buc) – 74.419 lei/buc, Impregnator Romix – 38.394 lei, Instalaţie automată de 
baxat – 29.481 lei, Instalaţie de etichetat – 29.312 lei, Compresor Kaeser ASK32T – 50.139 lei, Instalaţie de tratare a 
apei (2 buc) – 36.207 lei/buc, Instalaţie îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 165.240 lei, Instalaţie automată de îmbuteliat 
DCE 2000 – 184.680 lei, Instalaţie automată de suflat PET Kosme – 985.699 lei, Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 
267.624 lei, Maşină de suflat PET (GLT) – 56.346 lei, Mixer, maşină de îmbuteliat Vir Mauri – 290.304 lei, Paletizor 
automat – 9.963 lei, Paletizor mobil (2 buc) – 35.775 lei/buc, Rezervor apă Valrom (2 buc) – 14.246 lei/buc, rezervor 
inox 10000 l (3 buc) – 101.574 lei/buc, Purificator aer – 3.410 lei, Robinet inox (10 buc) – 4.050 lei/buc, Handjet EBS – 
2.886 lei, Densimetru portabil – 2.228 lei, Televizor Plasma LG – 3.933 lei, DVR model HA – 786 lei, Cameră Video 
IR 220 V (3 buc) – 830 lei/buc, preţurile nu includ TVA, precum şi băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu 
arome de Brendy, Caisă, Prună, Rom, Votcă, arome, etichete alcool, coloranţi, capace sticlă, s-au organizat licitaţii 
săptămânal, în fiecare zi de luni a săptămânii, la ora 1400, la preţul redus cu 40% faţă de preţul înscris în raportul de 
evaluare, conform regulamentului de vânzare, astfel: 08.12.2014, 15.12.2014 şi 22.12.2014, licitaţii la care nu s-a 
prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile oferite spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând a proceda la 
publicarea unui nou anunţ de vânzare, conform proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului raport. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
continuat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile, rămase nevalorificate din patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod 
SRL, la preţul redus cu 50% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum 
urmează: compresor Kaeser CS121 – 51.901 lei, Filtru inox cu plăci – 39.375 lei, Filtru cu trei cartuşe – 4.555 lei, 
Instalaţie de etichetat – 34.552 lei, Maşină de frezat şi dopuit – 3.171 lei, Instalaţie automată de baxat – 59.864 lei, 
Rezervor inox 500 l – 4.725 lei, Electropompă – 4.200 lei, Strung europaleţi – 4.286 lei, Bazin de amestec 1 T (2 buc) – 
9.788 lei/buc, Bidistilator – 15.725 lei, Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 25.974 lei/buc, Compresor Dari Tandem 
11Kw – 8.100 lei, Distilator Gibertini – 56.363 lei, Instalaţie inscripţionat (3 buc) – 62.016 lei/buc, Impregnator Romix 
– 31.995 lei, Instalaţie automată de baxat – 24.567 lei, Instalaţie de etichetat – 24.427 lei, Compresor Kaeser ASK32T – 
41.783 lei, Instalaţie de tratare a apei (2 buc) – 30.173 lei/buc, Instalaţie îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 137.700 lei, 
Instalaţie automată de îmbuteliat DCE 2000 – 153.900 lei, Instalaţie automată de suflat PET Kosme – 821.416 lei, 
Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 223.020 lei, Maşină de suflat PET (GLT) – 46.955 lei, Mixer, maşină de îmbuteliat Vir 
Mauri – 241.920 lei, Paletizor automat – 8.303 lei, Paletizor mobil (2 buc) – 29.813 lei/buc, Rezervor apă Valrom (2 
buc) – 11.872 lei/buc, rezervor inox 10000 l (3 buc) – 84.645 lei/buc, Purificator aer – 2.842 lei, Robinet inox (10 buc) 
– 3.375 lei/buc, Handjet EBS – 2.405 lei, Densimetru portabil – 1.856 lei, Televizor Plasma LG – 3.277 lei, DVR model 
HA – 655 lei, Cameră Video IR 220 V (3 buc) – 692 lei/buc. Preţurile nu includ TVA. Totodată, au fost scoase la 
vânzare băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu arome de Brendy, Caisă, Prună, Rom, Votcă, arome, etichete 
alcool, coloranţi, capace sticlă. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, depunerea garanţiei de participare în 
valoare de 10%, din preţul de pornire în contul SC Diromar Prod SRL nr. RO 33 BRDE 260SV42997102600 deschis la 
BRD Drobeta-Turnu-Severin şi a actelor de identificare ale ofertantului şi ale reprezentantului acestuia până la cel 
târziu ziua anterioară ţinerii licitaţiei. 
Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc în data de 05.01.2015, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii fiecare zi de luni a săptămânii, ora 1400 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 pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, a 
fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 22.12.2014 şi în ziarul local Piaţa Severineană din data de 
23.12.2014, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a plătit cu factura nr. 1434/22.12.2014 suma de 810,00 lei către Piaţa 
Severineană SRL, conform dovezii anexate. 
De asemenea, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 22.12.2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 116 
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a continuat la expunerea pe piaţă a bunului imobil 
din patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, 
după cum urmează: 
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- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, depunerea garanţiei de participare în 
valoare de 10%, din preţul de pornire în contul SC Diromar Prod SRL nr. RO 33 BRDE 260SV42997102600 deschis la 
BRD Drobeta-Turnu-Severin şi a actelor de identificare ale ofertantului şi ale reprezentantului acestuia până la cel 
târziu ziua anterioară ţinerii licitaţiei. 
Licitaţia pentru bunul imobil va avea loc în data de 05.01.2015, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting 
SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, iar în cazul în care 
bunul nu va fi valorificat, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 12.01.2015, ora 1400, la data de 19.01.2015, 
ora 1400, la data de 26.01.2015, ora 1400, respectiv la data de 02.02.2015, ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică pentru bunul imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, a fost 
publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 23.12.2014 şi în ziarul local Piaţa Severineană din data de 
23.12.2014, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a plătit cu factura nr. 1442/23.12.2014 suma de 518,00 lei către Piaţa 
Severineană SRL, conform dovezii anexate. 
La data de 05.01.2015, ora 1400, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
22.12.2014, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, după cum urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 05.01.215, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
12.01.2015, ora 1400. 
De asemenea, la data de 12.01.2015, ora 1400, 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 bunului imobil, existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, conform hotărârii Adunării 
Creditorilor din data de 22.12.2014, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, după cum 
urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 12.01.215, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
19.01.2015, ora 1400. 
S-a primit de la Biroul Vamal Mehedinţi – Compartimen Autorizări, adresa nr. CVV61114/13.01.2015, prin care s-a 
solicitat lichidatorului judiciar să furnizeze informaţii cu privire la situaţia actuală a debitoarei SC Diromar Prod SRL, 
îtrucât aceasta a solicitat, în scris, revocarea autorizaţiei de atrepozit fiscal nr. RO0003925PP01/28.09.2012, eliberată de 
Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, autorizaţie valabilă pentru desfăşurarea 
activităţilor de producţie băuturi pe bază de alcool. 
Lichidatorul judiciar a formulat răspuns cu adresa nr. 31/14.01.2015, cominicată la adresa de e-mail a Biroului Vamal 
Mahedinţi la data de 14.01.2015, conform dovezii anexate, prin care a comunicat că debitoarea SC Diromar Prod SRL 
se află în procedura de faliment conform Sentinţei nr. 716/2013 din şedinţa publică din data de 21.10.2013 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Sdministrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7116/101/2012, 
anexând la adresă şi copia de pe Sentinţa nr. 716/21.10.2013. 
La data de 19.01.2015, ora 1400, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
22.12.2014, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, după cum urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 19.01.215, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
26.01.2015, ora 1400. 
De asemenea, la data de 26.01.2015, ora 1400, 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 bunului imobil, existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, conform hotărârii Adunării 
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Creditorilor din data de 22.12.2014, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, după cum 
urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 26.01.215, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
02.02.2015, ora 1400. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, respectiv compresor Kaeser CS121 – 51.901 
lei, Filtru inox cu plăci – 39.375 lei, Filtru cu trei cartuşe – 4.555 lei, Instalaţie de etichetat – 34.552 lei, Maşină de 
frezat şi dopuit – 3.171 lei, Instalaţie automată de baxat – 59.864 lei, Rezervor inox 500 l – 4.725 lei, Electropompă – 
4.200 lei, Strung europaleţi – 4.286 lei, Bazin de amestec 1 T (2 buc) – 9.788 lei/buc, Bidistilator – 15.725 lei, 
Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 25.974 lei/buc, Compresor Dari Tandem 11Kw – 8.100 lei, Distilator Gibertini – 
56.363 lei, Instalaţie inscripţionat (3 buc) – 62.016 lei/buc, Impregnator Romix – 31.995 lei, Instalaţie automată de 
baxat – 24.567 lei, Instalaţie de etichetat – 24.427 lei, Compresor Kaeser ASK32T – 41.783 lei, Instalaţie de tratare a 
apei (2 buc) – 30.173 lei/buc, Instalaţie îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 137.700 lei, Instalaţie automată de îmbuteliat 
DCE 2000 – 153.900 lei, Instalaţie automată de suflat PET Kosme – 821.416 lei, Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 
223.020 lei, Maşină de suflat PET (GLT) – 46.955 lei, Mixer, maşină de îmbuteliat Vir Mauri – 241.920 lei, Paletizor 
automat – 8.303 lei, Paletizor mobil (2 buc) – 29.813 lei/buc, Rezervor apă Valrom (2 buc) – 11.872 lei/buc, rezervor 
inox 10000 l (3 buc) – 84.645 lei/buc, Purificator aer – 2.842 lei, Robinet inox (10 buc) – 3.375 lei/buc, Handjet EBS – 
2.405 lei, Densimetru portabil – 1.856 lei, Televizor Plasma LG – 3.277 lei, DVR model HA – 655 lei, Cameră Video 
IR 220 V (3 buc) – 692 lei/buc, preţurile nu includ TVA, precum şi băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu 
arome de Brendy, Caisă, Prună, Rom, Votcă, arome, etichete alcool, coloranţi, capace sticlă, s-au organizat licitaţii 
săptămânal, în fiecare zi de luni a săptămânii, la ora 1400, la preţul redus cu 50% faţă de preţul înscris în raportul de 
evaluare, conform regulamentului de vânzare, astfel: 05.01.2015, 12.01.2015, 19.01.2015, 26.01.2015, 09.02.2015, 
16.02.2015, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile oferite spre vânzare, licitaţia 
urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii fiecare zi de luni a săptămânii, ora 1400 pâna la valorificarea tuturor bunurilor, 
conform proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului raport. 
La licitaţia organizată în data de 02.02.2015, ora 1400, privind vânzarea bunurilor mobile rămase nevalorificate din 
patrimoniul debitoarei, pentru bunul mobil *Sticlă băutură spirtoasă Prună* - 600 buc. la preţul de 22,08 lei/buc cu 
TVA inclus, s-a înscris un singur ofertant care a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 22,08 lei/buc cu TVA inclus, care 
a achitat garanţia de participare la licitaţie în valoare de 2.100,00 lei cu chitanţa nr. 8 din data de 29.01.2015 (sumă care 
a fost depusă de către lichidatorul judiciar în contul unic de insolvenţă al debitoarei), diferenţa în cuantum de 11.150,64 
lei, urmând a fi consemnată în cel mult 5 zile în contul de faliment al debitoarei SC Diromar Prod SRL, conf. art. 444 
alin. (1) din Codul de procedură civilă. 
Diferenţa în sumă de 11.150,64 lei a fost achitată de către adjudecatar, cu ordinul de plată din data de 03.02.2015, 
conform dovezii anexate. 
După încasarea integrală a preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru 
transferul dreptului de proprietate, respectiv actul de ajudecare, procesul verbal de predare-primire şi factura fiscală, 
conform dovezilor anexate. 
La data de 02.02.2015, ora 1400, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
22.12.2014, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, după cum urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 02.02.215, ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, urmând a publica un nou anunţ de vânzare. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
continuat la expunerea pe piaţă a bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, la preţul redus cu 
25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Licitaţia pentru bunul imobil va avea loc în data de 04.03.2015, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting 
SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, iar în cazul în care 
bunul nu va fi valorificat, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 18.03.2015, ora 1400. 
De asemenea, au fost scoase la vânzare bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, la 
preţul redus cu 50% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum 
urmează: compresor Kaeser CS121 – 51.901 lei, Filtru inox cu plăci – 39.375 lei, Filtru cu trei cartuşe – 4.555 lei, 
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Instalaţie de etichetat – 34.552 lei, Maşină de frezat şi dopuit – 3.171 lei, Instalaţie automată de baxat – 59.864 lei, 
Rezervor inox 500 l – 4.725 lei, Electropompă – 4.200 lei, Strung europaleţi – 4.286 lei, Bazin de amestec 1 T (2 buc) – 
9.788 lei/buc, Bidistilator – 15.725 lei, Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 25.974 lei/buc, Compresor Dari Tandem 
11Kw – 8.100 lei, Distilator Gibertini – 56.363 lei, Instalaţie inscripţionat (3 buc) – 62.016 lei/buc, Impregnator Romix 
– 31.995 lei, Instalaţie automată de baxat – 24.567 lei, Instalaţie de etichetat – 24.427 lei, Compresor Kaeser ASK32T – 
41.783 lei, Instalaţie de tratare a apei (2 buc) – 30.173 lei/buc, Instalaţie îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 137.700 lei, 
Instalaţie automată de îmbuteliat DCE 2000 – 153.900 lei, Instalaţie automată de suflat PET Kosme – 821.416 lei, 
Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 223.020 lei, Maşină de suflat PET (GLT) – 46.955 lei, Mixer, maşină de îmbuteliat Vir 
Mauri – 241.920 lei, Paletizor automat – 8.303 lei, Paletizor mobil (2 buc) – 29.813 lei/buc, Rezervor apă Valrom (2 
buc) – 11.872 lei/buc, rezervor inox 10000 l (3 buc) – 84.645 lei/buc, Purificator aer – 2.842 lei, Robinet inox (10 buc) 
– 3.375 lei/buc, Handjet EBS – 2.405 lei, Densimetru portabil – 1.856 lei, Televizor Plasma LG – 3.277 lei, DVR model 
HA – 655 lei, Cameră Video IR 220 V (3 buc) – 692 lei/buc.  Preţurile nu includ TVA. 
Totodată, au fost scoase la vânzare băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu arome de Brendy, Caisă, Prună, 
Rom, Votcă, arome, etichete alcool, coloranţi, capace sticlă. 
Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc în fiecare zi de luni a săptămânii, ora 1400 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 pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod 
SRL, a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 17.02.2015 şi în ziarul local Piaţa Severineană din 
data de 17.02.2015, conform dovezilor anexate. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site–urile : www.locbun.ro, 
www.olx.ro, www.tocmai.ro, www.anunturipublicitare.ro, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.ynaconsulting.ro, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a emis factura nr. 0195/17.02.2015, în sumă de 978,00 lei de către Piaţa 
Severineană SRL. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 23.02.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


