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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 33, data emiterii: 22.05.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 8777/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Brandibur Claudiu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Profial SRL, cod de identificare fiscală 16137641, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, 
nr. 41A, bl. N3, sc. 1, ap. 6, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/65/2004. 
4. Lichidatorul 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, 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 Profial SRL, reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 247/2013 din şedinţa publică din data de 07.06.2013, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8777/101/2012, în temeiul art. 21 
alin. 1 din Legea nr. 85/2006 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: 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 Profial SRL 
Număr dosar: 8777/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic: Brandibur Claudiu 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Profial 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. 3941/02.03.2015, 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. 30, din data de 27.02.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 30, din data de 27.02.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Profial SRL, poziţia nr. 31. 
La data de 11.03.2015, adjudecatarul bunului imobil „teren intravilan de 1.000 mp, Tarla 38/1, parcela 1308/1, cu nr. 
cadastral 2182 în comuna Şimian, intabulat în CF nr. 2029 Şimian, judeţul Mehedinţi“ a achitat şi diferenţa de preţ în 
valoare de 68.213,60 lei cu chitanţa nr. 106/11.03.2015 (sumă depusă în contul unic de insolvenţă al debitoarei cu 
depunerea de numerar nr. 507000000/11.03.2015, de către lichidatorul judiciar, conform dovezii anexate). 
După încasarea preţulu, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2/11.03.2015, procesul verbal de predare primire din data de 11.03.2015 
şi factura fiscală nr. 56/11.03.2015 în sumă de 75.813,60 lei, conform dovezilor anexate. 
La data de 18.05.2015 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Profial SRL, prin lichidator judiciar, în 
calitate de vânzător şi dl. Pătraşcu Gheorghe şi dna. Pătraşcu Domnica, în calitate de cumpărător, în baza procesului 
verbal de licitaţie nr. 1/12.02.2015 şi a actului de adjudecare nr. 2/11.03.2015, privind bunul imobil „teren intravilan de 
1.000 mp, Tarla 38/1, parcela 1308/1, cu nr. cadastral 2182 în comuna Şimian, intabulat în CF nr. 2029 Şimian, judeţul 
Mehedinţi“. Contractul de vânzare cumpărare a fost autentificat sub nr. 359/18.05.2015. 
La data de 12.03.2015, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor mobile 
existente în patrimoniul debitoarei SC Profial SRL, la preţuri reduse cu 50% faţă de preţurile de pornire stabilite în 
raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
- autoturism Dacia cu nr. MH-20-KLY – 504,00 lei (exclusiv TVA); 
- ferăstrău circular 2005 – preţ pornire licitaţie 569,00 lei (exclusiv TVA); 
- maşină de găurit 2008 – preţ pornire licitaţie 283,00 lei (exclusiv TVA); 
- maşină de găurit 2006 – preţ pornire licitaţie 131,00 lei (exclusiv TVA); 
- ferăstrău circular 2006 – preţ pornire licitaţie 196,00 lei (exclusiv TVA); 
- imprimantă – preţ pornire licitaţie 30,00 lei (exclusiv TVA); 
- maşină frezat – preţ pornire licitaţie 146,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 12.03.2015, ora 1400, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să publice un nou 
anunţ de vânzare. 
Cu adresa nr. 149/17.03.2015, comunicată la nr. de fax al Primăriei Şimian la data de 18.03.2015, lichidatorul judiciar a 
solicitat să i se comunice valoarea impozitului datorat pentru imobilul „teren intravilan de 1.000 mp, Tarla 38/1, parcela 
1308/1, cu nr. cadastral 2182 în comuna Şimian, intabulat în CF nr. 2029 Şimian, judeţul Mehedinţi“, proprietatea 
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debitoarei, aferent perioadei 07.06.2013 (data deschiderii procedurii de faliment) – 12.02.2015 (data valorificării 
bunului imobil), fără majorări şi penalităţi, aceste informaţii fiindu-i necesare în vederea distribuirii sumei. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a solicitat radierea acestui imobil din evidenţele fiscale ale SC Profial SRL. 
Cu adresa nr. 3830/24.03.2015, Primăria Comunei Şimian a formulat răspuns prin care a comunicat că impozitul aferent 
terenului valorificat este în sumă de 713,00 lei. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
continuat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Profial SRL, la preţuri reduse 
cu 50% faţă de preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum 
urmează: 
- autoturism Dacia cu nr. MH-20-KLY – 504,00 lei (exclusiv TVA); 
- ferăstrău circular 2005 – preţ pornire licitaţie 569,00 lei (exclusiv TVA); 
- maşină de găurit 2008 – preţ pornire licitaţie 283,00 lei (exclusiv TVA); 
- maşină de găurit 2006 – preţ pornire licitaţie 131,00 lei (exclusiv TVA); 
- ferăstrău circular 2006 – preţ pornire licitaţie 196,00 lei (exclusiv TVA); 
- imprimantă – preţ pornire licitaţie 30,00 lei (exclusiv TVA); 
- maşină frezat – preţ pornire licitaţie 146,00 lei (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc în data de 02.04.2015, ora 1300, iar în situaţia în care bunurile mobile nu vor 
fi valorificate la această dată, licitaţia se va relua în fiecare zi de joi, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna 
Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul Piaţa Severineană din data 24.03.2015, conform dovezii 
anexate. 
Pentru publicarea anunţului s-a emis de către SC Piaţa Severineană SRL, factura nr. 0356/24.03.2015, în valoare de 
165,00 lei, care a fost achitată cu ordinul de plată nr. 3/07.04.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, anunţul de licitaţie a fost publicat pe site-uri de publicitate, respectiv locbun.ro, olx.ro, precum şi pe site-
ul lichidatorului judiciar ynaconsulting.ro. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea 
creanţelor şi planul de distribuire între creditori, nr. 1, din data de 27.03.2015, pentru debitoarea SC Profial SRL (sume 
încasate din valorificarea bunului imobil „teren intravilan de 1.000 mp, Tarla 38/1, parcela 1308/1, cu nr. cadastral 2182 
în comuna Şimian, intabulat în CF nr. 2029 Şimian, judeţul Mehedinţi“), care a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 30.03.2015, cu adresa nr. 170/30.03.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire a fost publicat şi 
poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu, client 
Profial SRL, poziţia nr. 32. 
La data de 31.03.2015, s-a primit un mail de la creditorul garantat Banca Comercială Română SA, prin care a solicitat o 
copie a planului de distribuire pentru debitorului SC Profial SRL. 
Lichidatorul judiciar, a comunicat creditorului BCR SA, la adresa de e-mail a acestuia, la data de 01.04.2015, Raportul 
asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi Planul de distribuire între creditori, nr. 1, din data 
de 27.03.2015, conform dovezii anexate. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea notificării privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea 
de creanţe, nr. 32, din data de 30.03.2015, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
5990/31.03.2015, conform dovezii anexate. 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe a 
fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica 
Portofoliu, client Profial SRL, poziţia nr. 33. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, respectiv, 
- autoturism Dacia cu nr. MH-20-KLY – 504,00 lei (exclusiv TVA); 
- ferăstrău circular 2005 – preţ pornire licitaţie 569,00 lei (exclusiv TVA); 
- maşină de găurit 2008 – preţ pornire licitaţie 283,00 lei (exclusiv TVA); 
- maşină de găurit 2006 – preţ pornire licitaţie 131,00 lei (exclusiv TVA); 
- ferăstrău circular 2006 – preţ pornire licitaţie 196,00 lei (exclusiv TVA); 
- imprimantă – preţ pornire licitaţie 30,00 lei (exclusiv TVA); 
- maşină frezat – preţ pornire licitaţie 146,00 lei (exclusiv TVA), s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi de joi a 
săptămânii, la ora 1400, la preţul redus cu 50% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform regulamentului de 
vânzare, astfel: 02.04.2015, 09.04.2015, 16.04.2015, 23.04.2015, 30.04.2015, 07.05.2015, 14.05.2015 şi 21.05.2015, 
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, ora 1400. 
S-a primit adresa nr. 1803/03.04.2015 de la Banca Comercială Română SA, reprezentată prin SCA Stoica & Asociaţii, 
prin care a solicitat lichidatorului judiciar să transmită, în scris, cu 10 zile înaintea oricărei Adunări a Creditorilor, 
respectiv a unui Comitet al Creditorilor sau cel mai târziu în ziua depunerii la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
convocatorului toate documentele relevante sau supuse discuţiei creditorilor. 
La data de 17.04.2015, s-a primit un mail de la creditorul garantat Banca Comercială Română SA, prin care a comunicat 
contul în care să se distribuie sumele. De asemenea, a solicitat o adresă scrisă, în care lichidatorul judiciar să-şi exprime 
acordul pentru ca BCR SA să debiteze contul clientului cu suma respectivă 



3 

 

Cu adresa nr. 209/21.04.2015, comunicată la adresa de e-mail a BCR SA, lichidatorul judiciar a transmis acordul scris, 
în vederea debitării contului SC Profial SRL, cu suma de 12.000,00 lei, provenită din distribuirea sumelor încasate, 
conform Planului de distribuire nr. 1, din data de 27.03.2015, întocmit în dosarul nr. 8777/101/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi. 
Lichidatorul judiciar, a comunicat creditorului BCR SA, la adresa de e-mail a acestuia, la data de 01.04.2015, Raportul 
asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi Planul de distribuire între creditori, nr. 1, din data 
de 27.03.2015, conform dovezii anexate. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din 
încasarea creanţelor şi planul de distribuire, nr. 1/27.03.2015, la data de 20.04.2015, au fost distribuite sumele, potrivit 
planului de distribuire între creditori, conform documentelor de plată anexate prezentului raport. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
valorificarea bunurilor mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 22.05.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


