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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 48, data emiterii: 03.04.2015 

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, 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 3 (trei) 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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3942/02.03.2015, 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. 47, din data de 27.02.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 47, din data de 27.02.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Trink-Eu-Cor, poziţia nr. 45. 
În conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
procedat la publicarea anunţului privind vânzarea bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei, respectiv, *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 – suprafaţa 424 mp* 
prin negociere directă urmată de supraofertă la preţul de pornire de 250.000,00 lei TVA inclus. 
Pasul de supraofertare este de 10%. 
Ofertele vor fi primite până la data de 30.03.2015, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar situat în Drobeta Turnu 
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, et. P, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Anunţul privind vânzarea prin negociere directă urmată de supraofertă a fost publicat în ziarul local Piaţa Severineană 
din data de 27.02.2015 şi în ziarul de circulaţie naţională Adevărul din data de 25.02.2015, precum şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro, la rubrica Licitaţii. 
Pentru publicarea anunţului s-a emis factura nr. 0226/25.02.2015 în sumă de 363,00 lei de către Piaţa Severineană SRL, 
care a fost plătită cu ordinul de plată nr. 13, din data de 04.03.2015, conform dovezii anexate. 
În temeiul art. 118 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu adresa nr. 118/03.03.2015, 
comunicată personal sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei, respectiv dlui. Buză Constantin, 
la data de 03.03.2015, lichidatorul judiciar l-a comunicat pe acesta cu privire la vânzarea directă, urmată de supraofetă a 
bunului imobil, proprietatea debitoarei SC Trink-Eu-Cor SRL, 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, pornind de la preţul de 
250.000,00 lei inclusiv TVA şi i-a comunicat că aprobarea privind vânzarea directă, urmată de supraofertă a fost 
aprobată de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 19.02.2015, pasul de supraofertare fiind de 10% din preţul de 
pornire, iar ofertele vor fi primite până la data de 30.03.2015, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar situat în Drobeta 
Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, et. P, ap. 2, jud. Mehedinţi. Tel/fax: 0252/328293. 
La data de 27.03.2015 s-a mai primit o ofertă de la SC 3C si Ramo SRL privind achiziţionarea bunului imobil existent 
în proprietatea debitoarei SC Trink-Eu-Cor SRL, 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 – suprafaţa 424 mp pentru care a oferit suma de 275.000,00 lei inclusiv TVA şi a achitat 
garanţia de participare la licitaţie în sumă de 27.500,00 lei în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Trink-Eu-Cor 
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SRL, cu OP din data de 23.03.2015 în sumă de 25.000,00 lei şi OP din data de 27.03.2015 în sumă de 2.500,00 şi a 
achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 200,00 lei cu chitanţa nr. 109/26.03.2015 (sumă depusă în contul unic de 
insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar nr. 4478/27.03.2015, de către lichidatorul judiciar, conform dovezii 
anexate), conform dovezii anexate. 
De asemenea, ofertantul SC Grup Tara SRL, a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 200,00 lei cu chitanţa nr. 
108/26.03.2015 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar nr. 4476/27.03.2015, 
de către lichidatorul judiciar, conform dovezii anexate), conform dovezii anexate. 
La data de 30.03.2015, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 
20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia prin negociere directă urmată de supraofertă, în 
vederea valorificării bunului imobil, proprietatea debitoarei SC Trink-Eu-Cor SRL, *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 – suprafaţa 424 mp* la preţul de 
250.000,00 lei TVA inclus, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 85/2006. 
Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei prin vânzare directă cu supraofertă, s-au prezentat la licitaţie doi 
ofertanţi, respectiv: 
1. SC Grup Tara SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu- Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 185, bloc Vest, 
jud. Mehedinţi, cod unic de înregistrare 16623200, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Mehedinţi sub 
nr. J25/367/2004, reprezentată prin administrator dl. Buşe Viorel, CNP 1600228250524, cu domiciliul în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Unirii, nr. 62 jud. Mehedinţi, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 444410, eliberat de SPCLEP 
Drobeta-Turnu-Severin la data de 20.02.2014, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 200,00 lei cu chitanţa nr. 
108/26.03.2015 şi achitat garantia de participare la licitaţie în sumă de 25.000,00 lei, cu OP nr. 498, din data de 
26.01.2015, conform caiet de sarcini, în contul SC Trink-Eu-Cor SRL şi a depus cererea de înscriere la licitaţie 
înregistrată sub nr. 46/22.01.2015; 
2. SC 3 C ŞI Ramo SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9, bl. 
XF20A, sc. 1, ap. 8, jud. Mehedinţi, cod unic de înregistrare 30293743, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul 
Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/216/08.06.2012, reprezentată prin împuternicit dl. Sbrenta Daniel, CNP 
1731207250565, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Alion, nr. 64, bl. P2, sc.1, et. 1, ap. 5, jud. 
Mehedinţi, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 405518, eliberat de SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin la data de 
05.12.2012, împutenicit prin împuternicirea din data de 27.03.2015, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 
200,00 lei cu chitanţa nr. 109/26.03.2015 şi achitat garantia de participare la licitaţie în sumă de 27.500,00 lei, cu OP 
din data de 23.03.2015 în sumă de 25.000,00 lei şi cu OP din data de 27.03.2015 în sumă de 2.500,00 lei, conform caiet 
de sarcini, în contul SC Trink-Eu-Cor SRL şi a depus cererea de înscrierea la licitaţie înregistrată sub nr. 
172/27.03.2015. 
Lichidatorul judiciar a adus la cunoştinţă ofertanţilor că pasul de licitaţie este de 25.000,00 lei (reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei), aşa cum a fost înscris în caietul de sarcini. 
Bunul imobil *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 – 
suprafaţa 424 mp* a fost adjudecat de SC 3 C ŞI RAMO SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, ap. 8, jud. Mehedinţi, cod unic de înregistrare 30293743, atribut fiscal 
RO, înregistrată la Registrul Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/216/08.06.2012, la preţul de 275.000,00 lei inclusiv 
TVA. 
Diferenţa de preţ în sumă de 247.500,00 lei , va fi consemnată în termen de 30 de zile în contul unic de insolvenţă al 
debitoarei SC Trink-Eu-Cor SRL, nr. RO 69 RNCB 0179 1277 6488 0001, deschis Banca Comercială Română Drobeta-
Turnu-Severin, potrivit art. 512 C. Proc. Civ. 
Lichidatorul judiciar a atras atenţia adjudecatarului asupra consecinţei nedepunerii preţului, prevăzută de art. 513 C. 
Proc. Civ.  
Conform art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, bunul imobil *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 – suprafaţa 424 mp*, înstrăinat de 
lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiunilor sale este dobândit liber de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale 
mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. 
Ofertanţii nu au avut niciun fel de obiecţiuni cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiei. 
Adjudecatarul, în situaţia în care nu va achita preţul la care a adjudecat imobilul, în termenul stabilit, va pierde garanţia 
de participare la licitaţie depusă, iar ofertantului care a pierdut licitaţia, urmează a i se restutui garanţia de participare la 
licitaţie, pe baza unei cereri depusă la sediul lichidatorului judiciar, în termen de 5 zile. 
La data de 31.03.2015, în urma cererii depuse la sediul lichidatorului judiciar judiciar de către ofertantul SC Grup Tara 
SRL care, care a pierdut licitaţia, lichidatorul judicair a procedat la restutuirea garanţiei de participare la licitaţie în 
sumă de 25.000,00 lei, conform documentului de plată anexat. 
Pentru valorificarea bunurilor mobile, rămase nevalorificate, la preţurile reduse la 40% faţă de preţurile din raporturile 
de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 11.07.2014, existente în patrimoniul debitoarei SC 
Trink-Eu-Cor SRL, respectiv: 
- Valt Romit cu role - preţ pornire licitaţie 5.145,00 lei; 
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- generator Power GP 5200 - preţ pornire licitaţie 446,04 lei; 
- aparat sudură - preţ pornire licitaţie 1.120,56 lei; 
- laptop HD - preţ pornire licitaţie 494,12 lei; 
- contor AR Woltaris QN 250 - preţ pornire licitaţie 437,07 lei; 
- aer condiţionat - preţ pornire licitaţie 241,84 lei; 
- autoturism Dacia, nr înmatriculare MH 32 VIO - preţ pornire licitaţie 1.680,00 lei; 
- autoturism Opel, nr. înmatriculare MH 25 RAK - preţ pornire licitaţie 3.370,58 lei; 
- generator curent Energy 220 WT (1 buc) - preţ pornire licitaţie/buc 2.084,88 lei; 
- stocurile de marfă constând în îmbrăcăminte şi încălţăminte la o valoare totală de 26.200,06 lei (exclusiv TVA), au 
fost organizate licitaţii în fiecare zi de joi a săptămânii la orele 1200, astfel: 05.03.2015, 12.03.2015, 19.03.2015, 
26.03.2015 şi 02.04.2015, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile oferite spre vânzare, 
licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii în fiecare zi de joi a săptămânii la ora 1200, până la valorificarea acestora, 
conform proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului raport 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 03.04.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


