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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedură generală de faliment 
Nr. 50, data emiterii: 07.05.2015 

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 nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în anexă, în număr 
de 1 (una) 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 nr. 85/2006 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 nr. 85/2006 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. 5699/26.03.2015, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 49, din data de 25.03.2015, precum şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 42. 
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, iar acesta a specificat că va în perioada următoare va 
achita şi diferenţa de preţ. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7/181/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
având ca obiect „revendicare imobiliară obligaţie de a face“ şi a constatat că la termenul din data de 28.04.2015, 
instanţa a amânat cauza la data de 12.05.2015 pentru a se emite adresă către lichidatorul judiciar. 
S-a primit adresă de la Tribunalul Mehedinţi – Secţia I Civilă, prin care s-a solicitat ca, în vederea soluţionării dosarului 
nr. 7/181/2014 având ca obiect apelul civil formulat de către apelantul Tămîş Vasile împotriva Sentinţei civile nr. 
409/20.11.2014, pronunţată de către Judecătoria Baia de Aramă, în contradictoriu cu intimata reclamantă SC Decebal 
SA, ca până la termenul de judecată din data de 12.05.2015, să se comunice data la care s-a întocmit inventarul 
bunurilor existente în patrimoniul societăţii, în raport de data numirii şi data emiterii Sentinţei nr. 409/20.11.2014 de 
către prima instanţă şi documentele ce au stat la baza întocmirii acestuia. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 368/54/2015 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, având ca obiect 
„reconstituire vechime împotriva Deciziei nr. 1163 pronunţată în dosar nr. 3900/101/2014“ şi s-a constatat că la 
termenul din data de 21.04.2015, instanţa de judecată a amânat cauza la data de 19.05.2015, pentru a se depune 
precizări de către contestator. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 07.05.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


