
1 

 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 17, data emiterii: 11.03.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3198/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Limode Impex SRL, cod de identificare fiscală 22818834, sediul social în municipiul Orşova, str. 
Eroilor, nr. 4, sc. B, ap. 20, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/719/2007. 
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 Limode Impex SRL, conform 
Sentinţei nr. 16/2015 din şedinţa publică din 14.01.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3198/101/2014, 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 2 (două) 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 Limode Impex SRL 
Număr dosar: 3198/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Limode Impex SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 827/15.01.2015, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 14, din data de 13.01.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 14, din data de 13.01.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului 
judiciar, www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Limode Impex SRL, poziţia 13. 
Prin Sentinţa nr. 16/2015 din şedinţa publică de la 14.01.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3198/101/2014, instanţa de judecată a dispus începerea procedurii 
falimentului împotriva debitorului SC Limode Impex SRL, în temeiul art. 107 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat lichidator judiciar pe Yna 
Consulting SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi a dispus dizolvarea 
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii la data de 
18.02.2015. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura de faliment: Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 
11.03.2015. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar de creanţe este 18.03.2015. 
Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 01.04.2015. 
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 1806/29.01.2015, a notificării deschiderii procedurii de faliment, nr. 15, din data de 
27.01.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Limode Impex SRL, poziţia 
14. 
Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul 
Naţional din data de 29.01.2015. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat, din fondurile proprii ale lichidatorului 
judiciar, cu factura nr. 0127/29.01.2015, suma de 65,00 lei. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii de faliment, şedinţa 
urmând să aibă loc în data de 03.04.2015, 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, având la ordinea de zi: „confirmarea 
lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 16/2015 din şedinţa 
publică de la 14.01.2015 şi stabilirea remuneraţiei acestuia“. 
Cu adresa nr. 53/28.01.2015, comunicată sub semnătură de primire administratorului societar dl. Stan Ionel-Vasilică la 
data de 28.01.2015, lichidatorul judiciar i-a solicitat acestuia, ca în termen de 5 (cinci) zile de la primirea adresei, să 
procedeze la predarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei, precum şi a tuturor documentelor contabile 
întocmite cu 3 (trei) ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă. 
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În urma solicitării făcute către administratorul societar de către lichidatorul judiciar privind punerea la dispoziţie a 
documentelor contabile, acesta a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar o parte din documentele contabile. Cu această 
ocazie a fost întocmit procesul verbal de predare-primire din data de 12.02.2015 ora 1030, conform dovezii anexate. 
Nu au fost predate documentele contabile întocmite în perioada ianuarie –decembrie 2011, documentele contabile 
întocmite după data de 01.04.2014 şi nici registrele contabile prevăzute de Legea 82/1991. 
De asemenea, nu s-au predat listele de inventar privind stocul de marfă şi obiectele de inventar în folosinţă, acestea 
urmând a fi predate o dată cu bunurile respective la sediul lichidatorului judiciar. 
În urma verificării documentelor contabile, am constatat că, în balanţa întocmită la data de 31.03.2014, societatea deţine 
următoarele: 
- stoc de marfă în sumă de 12.041,98 lei; 
- disponibilităţi băneşti în contul Casa în sumă de 1.831,50 lei; 
- debitori diverşi în sumă de 17.233,62 lei. 
Am adus la cunoştinţă dlui. Stan Ionel-Vasilică să procedeze la predarea stocului de marfă şi a disponibilităţilor băneşti 
existente asupra sa. 
Până la această dată, pârâtul Stan Ionel-Vasilică nu s-a conformat celor solicitate. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a fost depusă o cerere de creanţă suplimentară, de către creditorul 
D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi pentru suma de 262,00 lei, reprezentând 
creanţă bugetară. 
În urma verificării cererii de creanţă, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor 
împotriva debitoarei SC Limode Impex SRL, care cuprinde creditorul D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi cu suma de 262,00 lei, reprezentând creanţă bugetară. 
Tabelul suplimentar al creanţelor, nr. 16, din data de 11.03.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
cu cererea din data de 11.03.2015. 
Tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitorului SC Limode Impex SRL va fi depus la dosarul cauzei la termenul 
din data de 11.03.2015. 
De asemenea, tabelul suplimentar al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Limode Impex SRL. 
La termenul din data de 18.02.2015, în dosarul nr. 3198/101/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, având ca 
obiect „angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006“ împotriva administratorului societar, lichidatorul 
judiciar a depus precizare de acţiune. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3198/101/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, având ca 
obiect „angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006“ împotriva administratorului societar şi s-a constatat 
că, la termenul din data de 18.02.2015, instanţa a admis excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pârâtului Faur Florin 
Constantin şi a acordat termen la 18.03.2015, pentru a lua cunostinţă pârâtul de precizarea de acţiune şi a formula 
apărarea. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 11.03.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


