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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 27, data emiterii: 30.04.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 12541/101/2013, 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 Izolatia SRL, cod de identificare fiscală RO 1616956, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, 
nr. 4B, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/426/1991. 
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 Izolatia SRL, conform Sentinţei 
nr. 103/2015 din şedinţa publică de la 19.02.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 12541/101/2013, 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 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. 

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 Izolatia SRL 
Număr dosar: 12541/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Orfescu Aristică 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Izolatia 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. 3318/19.02.2015, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 23, din data de 18.02.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 23, din data de 18.02.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Izolatia SRL, poziţia 24. 
Prin Sentinţa nr. 103/2015 din şedinţa publică din data de 19.02.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 12541/101/2013, instanţa de judecată a dispus începerea 
procedurii falimentului împotriva debitorului SC Izolatia 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 cererilor de creanţă născute în cursul procedurii la data 
de 19.03.2015. 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 02.04.2015. Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul creanţelor născute în timpul 
procedurii este 23.04.2015. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 
30.04.2015. 
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 5111/18.03.2015, a notificării deschiderii procedurii de faliment, nr. 24, din data de 
18.03.2015. 
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 Izolatia SRL, poziţia 25. 
Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul 
Naţional din data de 17.03.2015. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat cu factura nr. 0327/17.03.2015, suma de 
71,00 lei. 
Având în vedere dispoziţiile art. 113, art. 114 şi art. 115 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a 
măsurilor dispuse de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 103/2015 din şedinţa publică din data de 19.02.2015, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 12541/101/2013, prin care s-a deschis procedura de faliment 
împotriva debitorului SC Izolatia SRL, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea administratorului special al 
debitoarei, prin adresa nr. 152/19.03.2015, care a fost comunicată sub semnătură de primire, pentru data de 27.03.2015, 
orele 0900, la sediul debitoarei din Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 4B, jud. Mehedinţi, pentru efectuarea 
operaţiunilor de inventariere a patrimoniului debitoarei, în vederea evaluării. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei următoarele: conform 
dispoziţiilor art. 114 alin. (1) teza a II-a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei „ Dacă averea debitorului 
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poate fi inventariată complet într-o singură zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica 
sigiliile. În toate celelalte cazuri, se va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de 
faţă şi să asiste la inventar, dacă judecătorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea 
contesta datele din inventar“, nu va avea calitatea de a formula obiecţiuni cu privire la situaţia patrimoniului debitorului 
insolvent SC Izolatia SRL. De asemenea, a solicitat administratorului special să prezinte de urgenţă situaţia tuturor 
contractelor încheiate de debitoarea SC Izolatia SRL, atât cele încheiate anterior datei deschiderii procedurii generale de 
insolvenţă, cât şi până la data deschiderii procedurii de faliment“. 
În conformitate cu art. 114 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, în data de 27.03.2015, lichidatorul judiciar 
a procedat la inventarierea tuturor bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izolatia SRL, 
conform listelor de inventar anexate. 
Cu ocazia efectuării inventarierii, s-a constatat că societatea are înregistrate în patrimoniu bunuri, care au fost casate sau 
valorificate, dar nu au fost scăzute din contabilitate, după cum urmează: 
- motoburghiu BT 45 – casat; 
- excavator – valorificat cu factura nr. 5648171/18.07.2007; 
- remorcă 1 tonă – dezmembrată; 
- remorcă utilitară – dezmembrată; 
- tractor U650 – dezmembrat; 
De asemenea, s-a constatat că terenul din comuna Şişeşti, în mod eronat a fost înregistrat în contabilitatea societăţii, 
deoarece, potrivit Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3581/03.03.1995, imobilul a fost cumpărat de 
către persoana fizică Panaete Zaharia.  
Bunurile inventariate au fost predate custodelui Panaete Zaharia, în baza procesului verbal de custodie nr. 1, încheiat la 
data de 27.03.2015. Prin semnarea procesului verbal de custodie, custodele Panaete Zaharia, în calitate de administrator 
special, s-a obligat să asigure paza şi integritatea bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei, până la 
data valorificării acestora, iar în situaţia în care bunurile preluate în custodie vor fi sustrase, acesta va răspunde material 
şi penal pentru dispariţia lor. 
S-a primit adresa nr. 1695/19.03.2015 de la Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Buzău, prin care a solicitat 
lichidatorului judiciar să comunice dacă doreşte să menţină contractele de furnizare a energiei electrice încheiate între 
debitoare şi OC Râmnicu Sărat. 
Cu adresa nr. 180/03.04.2015, comunicată la adresa de mail a Electrica Furnizare SA la data de 03.04.2015, lichidatorul 
judiciar a transmis acordul pentru preluarea celor trei contracte de furnizare energie electrică încheiate între debitoare 
SC OC Rîmnicu Sărat, de către consumatori casnici, respectiv de către dl. Panaete Zaharia. 
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, care a depus cerere de creanţă 
suplimentară pentru suma de 40.432,00 lei, reprezentând creanţă bugetară. 
În urma verificării cererii de creanţă, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor 
împotriva debitoarei SC Izolatia SRL, care cuprinde creditorul D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi cu suma de 40.432,00 lei, reprezentând creanţă bugetară. 
Tabelul suplimentar al creanţelor, nr. 25, din data de 02.04.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
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 Izolatia SRL, poziţia 26. 
În vederea evaluării bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izolatia SRL, s-a luat legătura cu 
expertul evaluator Cebuc Marian, împuternicit al SC Fairvalue Consulting SRL, evaluator agreat de creditorul majoritar 
BRD Groupe Societe Generale, căruia i-au fost comunicate, la adresa de mail a acestuia listele de inventar privind 
bunurile mobile şi imobile. 
La data de 15.04.2015 s-a primit de la expertul evaluator Cebuc Marian, un mail prin care a comunicat că, în urma 
studierii documentelor transmise, oferta pentru evaluarea bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul 
debitoarei, este de 8.500,00 lei + TVA, sumă pe care ulterior a majorat-o cu 500,00 lei, justificând faptul că este 
necesară efectuarea unei deplasări la Buzău. 
Cu adresa nr. 199/17.04.2015, lichidatorul judiciar a solicitat Trezoreriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin să nu 
mai efectueze nicio plată din contul debitoarei SC Izolatia SRL, decât cu semnătura lichidatorului judiciar, acest cont 
fiind disponibil pentru orice operaţiune de încasare din partea oricărui plătitor. 
Lichidatorul judiciar a procedat la transferul soldului în sumă de 4.435,00 lei, din contul debitoarei, deschis la 
Trezoreria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, în contul unic de insolvenţă deschis la BRD Groupe Societe Generale 
– Sucursala Drobeta-Turnu-Severin. 
S-a încheiat Contractul de prestări servicii de evaluare, nr. 66092, din data de 23.04.2015, cu SC Fairvalue Consulting 
SRL, în calitate de prestator/evaluator, şi SC Izolatia SRL, prin lichidator judiciar, în calitate de beneficiar/client, 
obiectul contractului fiind: prestatorul se obligă să presteze pentru beneficiar servicii de evaluare constând în realizarea 
şi furnizarea unui raport de evaluare pentru bunurile aflate în patrimoniul debitoarei SC Izolatia SRL (construcţii, 
utilaje, alte mijloace fixe, stocuri), bunuri menţionate în listele de inventariere (9 pagini, pag. 1 – 4 poziţii, pag. 2 – 25 
poziţii, pag. 3 – 12 poziţii, pag. 4 – 9 poziţii, pag. 5 – 25 poziţii, pag. 6 – 18 poziţii, pag. 7 – 25 poziţii, pag. 8 – 15 
poziţii, pag. 9 – 4 poziţii), ce face parte integrantă din contract, denumită în continuare “proprietate”“. 
Preţul contractului este de 9.000,00 lei, la care se adaugă TVA 24%, reprezentând onorariul pentru serviciile prestate. 
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La data de 28.04.2015, lichidatorul judiciar a procedat la creditarea societăţii debitoare cu suma de 10.000,00 lei, în 
vederea asigurării disponibilităţilor băneşti necesare plăţii rapoartelor de evaluare a bunurilor mobile şi imobile 
existente în patrimoniul SC Izolatia SRL, conform documentului de plată anexat. 
De asemenea, în data de 30.04.2015, lichidatorul judiciar a creditat debitoarea SC Izolatia SRL şi cu diferenţa de 
1.160,00 lei, necesară achitării serviciilor de evaluare, conform documentului de plată anexat. 
Precizăm faptul că, la această dată, operaţiunea de evaluarea bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul 
debitoarei se află în curs de desfăşurare, după finalizarea acesteia, lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea 
regulamentelor de valorificare a bunurilor mobile şi imobile, precum şi la convocarea Adunării Creditorilor în vederea 
aprobării rapoartelor de evaluare şi a regulamentelor privind valorificarea bunurilor mobile şi imobile din averea 
debitoarei SC Izolatia SRL. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că nu au fost formulate contestaţii la Tabelul creanţelor 
împotriva debitoarei SC Izolatia 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 30.04.2015. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, nr. 26, din data de 30.04.2015, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 30.04.2015. 
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 Izolatia SRL, poziţia 27. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 30.04.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


