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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedură generală de faliment 
Nr. 49, data emiterii: 25.03.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 2906/101/2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Decebal SA, cod de identificare fiscală 1606057, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 
11, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/66/1991. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală 21146590, 
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 Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Decebal SA, reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 133 F din şedinţa publică din data de 21.03.2006, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind 
procedura insolvenţei comunică 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Decebal SA 
Număr dosar: 2906/101/2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător – sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Decebal SA 
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. 18843/24.10.2014, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 48, din data de 23.10.2014, precum şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 41. 
S-a primit adresa nr. 226/P/2014/23.10.2014, de la Inspectoratul de Poliţie al jud. Mehedinţi – Poliţia Oraşului Baia de 
Aramă – Formaţiunea Investigaţii Criminale, prin care s-a solicitat comunicarea următoarelor documente: 
- copie xerox după Sentinţa nr. 133/F/21.03.2006, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 2906/101/2006; 
- copie după adresa nr. 24/D/1/2004 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Mehedinţi şi după procesul verbal prin care s-a instituit 
sechestrul penal; 
- dacă SC Decebal SA a vândut către Tămîş Vasile bunurile menţionate în dispoziţia de livrare nr. 168/10.12.1998, pe 
care o anexăm şi ne-a fost prezentată de numitul Tămîş Vasile; 
- dacă SC Decebal SA a vândut vreodată prin altă factură fiscală sau altă modalitate, bunuri ce se aflau în Distileria 
Negoieşti către Tămîş Vasile sau alte persoane; 
- cu cât se constituie parte civilă în procesul penal; 
De asemenea, a solicitat să i se înainteze documente din care să reiasă că SC Decebal SA a avut în proprietate bunurile 
reclamate furate prin plângerea penală formulată. 
Cu adresa nr. 64/30.01.2015, lichidatorul judiciar a formulat răspuns către Poliţia Oraşului Baia de Aramă – 
Formaţiunea Investigaţii Criminale, prin care a comunicat următoarele: 
- aşa cum s-a precizat şi în adresa nr. 180/21.10.2014, arhiva SC Decebal SA a fost preluată de către SC Confort 
Imobiliare SRL în data de 03.04.2006, după care, în cursul anului 2009, a fost constatat furtul acesteia de către persoane 
neidentificate, motiv pentru care în data de 01.06.2009 a fost formulată plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Drobeta-Turnu-Severin, plângere nesoluţionată încă; 
- nu există un inventar al documentelor arhivei SC Decebal SA, care a fost preluată de către SC Confort Imobiliare SRL 
în data de 03.04.2006, arhivă al cărei furt a fost constatat în cursul lunii mai 2009; 
- documentele care arată că SC Decebal SA era proprietara bunurilor furate reclamate în cauza penală nr. 226/P/2014 
sunt următoarele: certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M07, nr. 0329 emis la data de 
01.08.1997, recapitulaţia suprafeţelor, fişa bunului imobil situat în localitatea Negoieşti, oraş Baia de Aramă, Plan de 
amplasament şi delimitare a bunului imobil, proces verbal de delimitare a teritoriului (perimetrului), a SC Decebal SA – 
Distileria Negoieşti din data de 26.05.1992, încheiere nr. 32914/05.12.2012, dosar nr. 32914/26.11.2013, emisă de 
O.C.P.I. Mehedinţi – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Drobeta-Turnu-Severin, sentinţa civilă nr. 151/2012, 
rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 836/R/29 iunie 2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, hotărârea nr. 
409/20.11.2014, pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă, documentele justificative din care rezultă valoarea 
prejudiciului pentru care ne-am constituit parte civilă. 
Adresa nr. 64/30.01.2015, însoţită de documentele justificative, a fost depusă la sediul Poliţiei Baia de Aramaă la data 
de 30.01.2015, sub semnătura de primire a inspectorului Vasilică Mihai, conform dovezii anexate. 
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De asemenea, s-a primit adresa nr. 226/P/2014/20.01.2015, de la Inspectoratul de Poliţie al jud. Mehedinţi – Poliţia 
Oraşului Baia de Aramă – Formaţiunea Investigaţii Criminale, prin care s-a solicitat comunicarea următoarelor 
documente: 
- dacă la sediul SC Confort Imobiliare SRL, adjudecatarul arhivei SC Decebal SA se mai află documente din arhiva SC 
Decebal SA sau a fost sustrasă toată această arhivă; 
- dacă există un inventar al documentelor arhivei SC Decebal SA, care a fost sustrasă la data de 03.04.2006; 
- documente din care să reiasă că SC Decebal SA a avut în proprietate bunurile reclamate a fi furate în cauza penală; 
- documente justificative din care să reiasă valoarea prejudiciului de 7.050 lei. 
În vederea stabilirii prejudiciului provocat în urma sustragerilor de bunuri, lichidatorul judiciar a contactat pe expertul 
evaluator Victor Mihail Cugut, solicitându-i acestuia să întocmească un raport de evaluare pentru următoarele bunuri 
mobile: Coş fum metalic, stâlpi metalici ai împrejmuirii, cazan metalic de abur, autocamion tip Saviem, tractor U 650, 
confecţii metalice ale cântarului basculă, macara portabilă, rezervor metalic, acoperişul din plăci al şopronului metalic. 
Expertul evaluator Victor Mihail Cugut a procedat la întocmirea Raportului de evaluare nr. 11/23.01.2015 privind 
bunurile mobile sustrase din Distileria Negoieşti. 
Pentru întocmirea raportului de evaluare a fost emisă factura nr. 267/28.01.2015 în valoare de 500,00 lei de către 
expertul evaluator Victor Mihail Cugut, care a fost plătită cu OP nr. 1/04.02.2015, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 69/04.02.2015, lichidatorul judiciar a formulat răspuns către Poliţia Oraşului Baia de Aramă – 
Formaţiunea Investigaţii Criminale, prin care a mai depus odată documentele solicitate, inclusiv Raportul de evaluare 
nr. 11/23.01.2015, întocmit de expertul evaluatorVictor Mihail Cugut. 
S-a urmărit modul de încasare a diferenţei de preţ pentru bunul imobil Distileria Negoeşti, intabulat în CF nr. 50195, nr. 
cadastral 99, din satul Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, intabulat în CF nr. 50195, nr. cadastral 99, din 
satul Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, compus din clădirile: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 
şi terenul aferent în suprafaţă de 8.730 mp (8.481 mp în acte) şi s-a constatat că până la această dată, din totalul de 
80.000,00 lei, sumă pentru care a fost adjudecat imobilul, s-a încasat suma de 58.000,00 lei. 
Lichidatorul judiciar a ţinut legătura permanent cu adjudecatarul, dar acesta a specificat că va în perioada următoare va 
achita şi diferenţa de preţ. 
Urmare plângerii penale, făcută împotriva lui Tămî Vasile a fost citat de către Poliţia Baia de Aramă şi dl. Pătruţescu 
Romulus, care a asigurat paza imobilului pe perioada cât a fost salariat la SC Viticola Dealul Viilor SRL. 
După prezentarea la Poliţia Baia de Aramă, acesta a contactat lichidatorul judiciar prezentându-se la sediul acestuia, 
însoţit de dna. Popescu Elena, fostă salariată a SC Decebal SA. Cu această ocazie a pus la dispoziţia lichidatorului 
judiciar inventarul bunurilor aflate la activul Distileria Negoieşti, la data de 21.12.2005, efectuat de către SC Regina 
SRL. 
Lichidatorul judiciar a luat măsura transmiterii acestui inventar către Poliţia Baia de Aramă, întrucât există bunuri 
sustrase pentru care numitul Tămîş Vasile a prezentat facturi pentru aceste bunuri, care au fost datate anterior efectuării 
acestui inventar, bunurile regăsindu-se în inventar la data de 31.12.2005. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 375/181/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, având ca obiect 
„revendicare imobiliară“, formulată de reclamantul Tămîş Vasile împotriva SC Decebal SA şi s-a constatat că la 
termenul din data de 19.09.2013 instanţa de judecată a constatat nul recursul declarat de reclamantul Tămîş Vasile şi a 
respins recursul declarat de pârâta SC Decebal SA, hotărârea fiind irevocabilă. 
De asemenea, s-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7/181/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă, 
având ca obiect „revendicarea imobilului teren în suprafaţă de 900 mp şi construcţia C1, sediul Distileriei Negoieşti 
care aparţine debitoarei SC Decebal SA“, formulată de reclamantul SC Decebal SA, prin lichidator judiciar împotriva 
pârâtului Tămăş Vasile. La termenul din data de 20.11.2014, instanţa de judecată, prin Sentinţa civilănr. 409 din şedinţa 
publică din data de 20.11.2014, a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul SC Decebal SA, prin lichidator 
judiciar, în sensul că a obligat pârâtul să lase reclamantei în deplină proprietate şi folosinţă terenul în suprafaţă de 900 
mp, cât şi construcţia situată pe teren, potrivit raportului de expertiză. 
La data de 21.01.2015, pârâtul Tămîş Vasile a formulat apel împotriva Sentinţei nr. 409/20.11.2014 pronunţată de 
Judecătoria Baia de Aramă. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7/181/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
avnd ca obiect „revendicare imobiliară obligaţie de a face“ şi a constatat că la termenul din data de 17.03.2015, instanţa 
a amânat cauza la data de 31.03.2015pentru a se emite adresă către lichidatorul judiciar. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3900/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, privind pe 
reclamanta Dâu Ana şi SC Decebal SA, având ca „obiect reconstituire vechime“ şi s-a constatat că instanţa de judecată 
s-a prununţat prin Sentinţa nr. 4446 din şedinţa publică din data de 11.11.2014, în sensul că a respins acţiunea formulată 
de reclamantă. 
Împotriva Sentinţei nr. 4446 din şedinţa publică din data de 11.11.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi a fost 
formulat apel de către reclamanta Dâu Ana. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3900/101/2014 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova 
şi a constat că la termenul din data de 04.03.2015 instanţa a apelul ca nefondat. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 26.03.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


