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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 21, data emiterii: 05.05.2015 

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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4626/11.03.2015, a tabelului 
suplimentar al creanţelor, nr. 16, din data de 11.03.2015, conform dovezii anexate. 
Tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitorului SC Limode Impex SRL, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Limode Impex SRL, poziţia 
16. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4663/11.03.2015, raportul lunar 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1, nr. 17, din data de 11.03.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 17, din data de 11.03.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Limode Impex SRL, poziţia 15. 
La data de 17.03.2015, ora 1000, a fost încheiat procesul verbal de predare primire, între Stan Ionel Vasilică, în calitate 
de predător şi Yna Consulting SPRL, în calitate de primitor, cu ocazia predării-primirii documentelor contabile ce 
aparţin SC Limode Impex SRL, după cum urmează: dosar documente contabile întocmite în perioada ianuarie 2011 – 
decembrie 2011, registrul unic de control şi registrul jurnal. Precizăm că nu au fost predate documentele contabile 
întocmite după data de 01.04.2014, Registrul Cartea mare şi nici Registrul inventar, prevăzute de Legea 82/1991. 
De asemenea, nu au fost predate listele de inventar privind stocul de marfă şi obiectele în folosinţă şi nu s-au depus în 
contul unic de insolvenţă disponibilităţile băneşti în sumă de 19.065,12 lei, existente asupra dlui. Stan Ionel Vasilică, 
înregistrate în conturile 461 „Debitori diverşi“ şi 5311 „Casa“. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că nu au fost formulate contestaţii la Tabelul creanţelor 
împotriva debitoarei SC Limode Impex SRL, motiv pentru care lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor în care au fost înscrişi următorii creditori: Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, creditor bugetar, cu suma de 44.243,00 lei şi 
SC Carpatis SDS SRL, creditor chirografar, cu suma de 184.623,36 lei. 
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitoarei SC Limode Impex SRL a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 01.04.2015, cu adresa nr. 174/01.04.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, nr. 18, din data de 01.04.2015, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 6085/01.04.2015, conform dovezii anexate. 
La data de 03.04.2015, ora 1400, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Limode Impex SRL 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”. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Limode Impex SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data 
de 03.04.2015, orele 1440 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă în 
cuantum de 19,33137% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
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A trimis punct de vedere în scris următorul creditor: 
1. Carpatis SDS SRL, reprezentată prin dna. Tănasie Adela, în calitate de administrator, care deţine o creanţă în 
cuantum de 80,66863% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, punct de vedere scris cu adresa din data de 
03.04.2015. 
Se constată că, Adunarea Creditorilor prezenţi care deţine un procent de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, convocată pentru data de 03.04.2015 ora 1400, 
hotărăşte: confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 16/2015 
din şedinţa publică de la 14.01.2015 şi stabileşte ca remuneraţia lichidatorului judiciar să fie în valoare de 1.000,00 
lei/lună (exclusiv TVA) şi 10% (exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea 
creanţelor. 
Procesul verbal nr. 19/03.04.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 03.04.2015, ora 1400, 
a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 06.04.2015, cu adresa nr. 182/06.04.2015, conform dovezii 
anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Limode Impex SRL, poziţia 18. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 20, din data de 03.04.2015, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6423/07.04.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica 
Portofoliu – Documente Provocarea, poziţia 19. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la hotărârea Adunării Creditorilor din data de 03.04.2015 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 6423/07.04.2015, în termenul legal de trei zile, prevăzut de art. 19 
alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit cererea de 
confirmare a lichidatorului judiciar, precum şi a onorariului acestuia, care va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din 
data de 06.05.2015. 
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 22.04.2015, instanţa de judecată, prin Sentinţa nr. 220 din şedinţa publică din data de 
22.04.2015, a admis cererea administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, în contradictoriu cu Stan Ionel Vasilică şi 
a dispus antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului Stan Ionel Vasilică pentru pasivul neacoperit al debitoarei SC 
Limode Impex SRL, până la concurenţa sumei de 228.604,36 lei şi a respins acţiunea formulată faţă de pârâtul Faur 
Florin Cosntantin, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate de folosinţă. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 06.05.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


