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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 58, data emiterii: 13.03.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3819/101/2012, 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 Interfood Prod Imex SRL, cod de identificare fiscală 5711780, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, 
Calea Timişoarei, nr. 87, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/648/1994. 
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 Interfood Prod Imex SRL, 
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform Sentinţei nr. 1101/2014 din şedinţa publică de la 05.12.2014, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3819/101/2012, 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 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. 

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 pentru debitorul SC Interfood Prod Imex SRL 
Număr dosar: 3819/101/2012, Tribunal 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 Interfood Prod Imex 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. 2937/13.02.2015, a tabelului 
suplimentar al creanţelor, nr. 52, din data de 13.02.2015, conform dovezii anexate. 
Tabelul suplimentar al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Interfood Prod Imex SRL, poziţia nr. 25. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2937/13.02.2015, raportul lunar 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1 din Legea 85/2006, nr. 53, din data de 13.02.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 53, din data de 13.02.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Interfood Prod Imex SRL, poziţia nr. 26. 
După primirea rapoartelor de evaluare de la evaluatorul autorizat ing. Victor Mihail Cugut, pentru bunurile mobile şi 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, lichidatorul judiciar a întocmit regulamentele 
de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, precum 
şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare, care pot fi vizualizate şi analizate pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Interfood Prod Imex SRL, 
poziţiile 27-32. 
rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex 
SRL, precum şi regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Interfood Prod Imex SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor vor fi despuse la dosarul cauzei la termenul din 
data de 13.03.2015. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 12.03.2015, 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: 
„1. Aprobarea rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Interfood Prod Imex SRL, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, respectiv: raport de evaluare nr. 
18/20.02.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, raport de 
evaluare nr. 19/20.02.2015 privind bunul imobil „Imobilul din Calea Timișoarei nr. 87 Drobeta-Turnu-Severin cartier 
Schela Cladovei județul Mehedinţi, intabulat în CF nr 4419/N cu nr. cadastral 309, proprietatea SC Interfood Prod 
Impex SRL, compus din suprafaţa de teren de 1882,70 mp şi construcţiile C1-Hală Lucru, Sediu Firmă și C2-Șoproncu 
suprafaţa construită totală de 924,37 mp“ şi raport de evaluare nr. 20/20.02.2015 privind bunul imobil „Teren din Calea 
Timișoarei nr .81 Drobeta TurnuSeverin cartier Schela Cladovei județul Mehedinţi, cu suprafaţa de 646 mp, intabulat în 
CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu nr. cadastral 2012“. 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Interfood Prod Imex SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
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Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 54, din data de 03.03.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 4226/04.03.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 54, din data de 03.03.2015, precum şi regulamentele de vânzare 
pentru bunurile imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Avicenna Farm SRL, prezentate spre aprobare, au fost 
publicate şi pot fi consultate şi analizate pe site-ul administratorului judiciar, respectiv, www.ynaconsulting.ro. 
La data de 12.03.2015, 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, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Interfood 
Prod Imex SRL având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Interfood Prod Imex SRL, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, respectiv: raport de evaluare nr. 
18/20.02.2015 privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, raport de 
evaluare nr. 19/20.02.2015 privind bunul imobil „Imobilul din Calea Timișoarei nr. 87 Drobeta-Turnu-Severin cartier 
Schela Cladovei județul Mehedinţi, intabulat în CF nr 4419/N cu nr. cadastral 309, proprietatea SC Interfood Prod 
Impex SRL, compus din suprafaţa de teren de 1882,70 mp şi construcţiile C1-Hală Lucru, Sediu Firmă și C2-Șoproncu 
suprafaţa construită totală de 924,37 mp“ şi raport de evaluare nr. 20/20.02.2015 privind bunul imobil „Teren din Calea 
Timișoarei nr .81 Drobeta TurnuSeverin cartier Schela Cladovei județul Mehedinţi, cu suprafaţa de 646 mp, intabulat în 
CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu nr. cadastral 2012“. 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Interfood Prod Imex SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Interfood Prod Imex SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în 
data de 12.03.2015, orele 1400 a trimis punct de vedere în scris următorul creditor: 
1. BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată de prin dl. Bogdan Niculescu, în 
calitate de Director Executiv Adj. Grup, punct de vedere sris cu adresa nr. 3386/12.03.2015, care deţine o creanţă în 
procent de 77,44497% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la data de 
12.03.2015, ora 1400, cu un procent de77,44497% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent 
de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau carea u transmis punct de vedere în scris, a hotărât: 
1. aprobă rapoartele de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod 
Imex SRL, întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, respectiv: raport de evaluare nr. 18/20.02.2015 
privind bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, raport de evaluare nr. 
19/20.02.2015 privind bunul imobil „Imobilul din Calea Timișoarei nr. 87 Drobeta-Turnu-Severin cartier Schela 
Cladovei județul Mehedinţi, intabulat în CF nr 4419/N cu nr. cadastral 309, proprietatea SC Interfood Prod Impex SRL, 
compus din suprafaţa de teren de 1882,70 mp şi construcţiile C1-Hală Lucru, Sediu Firmă și C2-Șoproncu suprafaţa 
construită totală de 924,37 mp“ şi raport de evaluare nr. 20/20.02.2015 privind bunul imobil „Teren din Calea 
Timișoarei nr .81 Drobeta TurnuSeverin cartier Schela Cladovei județul Mehedinţi, cu suprafaţa de 646 mp, intabulat în 
CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu nr. cadastral 2012“; 
2. aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood 
Prod Imex SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
Procesul verbal nr. 55/12.03.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 12.03.2015, ora 1400, 
însoţit de punctul de vedere scris al creditorului BRD Groupe Societe Generale, consemnat în Procesul verbal, va fi 
depus la dosarul cauzei la termenul din data de 13.03.2015. De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost 
comunicat creditorului BRD Groupe Societe Generale la adresa de e-mail a acesteia şi a fost publicat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Interfood Prod Imex SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 56, din data de 12.03.2015, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 13.03.2015. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Interfood Prod Imex SRL. 
În coformitate cu dispoziţiile art 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar va proceda la expunerea pe piaţă a 
bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că nu au fost formulate contestaţii la Tabelul creanţelor 
împotriva debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, motiv pentru care lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
Tabelului definitiv consolidat al creanţelor, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 13.03.2015. 
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor include creanţele înscrise în Tabelul definitiv rectificat III al creanţelor 
diminuat cu sumele plătite prin Planul de reorganizare. La sumele rămase au fost adăugate creanţele înscrise în Tabelul 
suplimentar al creanţelor. De asemenea, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, nr. 57, din data de 13.03.2015, a fost 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 13.03.2015. 
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Interfood Prod Imex SRL.. 
S-a primit de la D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, adresa nr. MH 
5462/11.02.2015, prin care a fost înaintat titlul executoriu referitor la procesului verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor seria MH nr. 000591/19.09.2013 încheiat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 13.03.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


