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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 44, data emiterii: 24.04.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 7888/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Demy Gioielli SRL, cod de identificare fiscală 16325416, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Theodor Costescu, nr. 1-5 E, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/184/2004. 
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 Demy Gioielli SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 115/2014 din şedinţa publică de la 27.01.2014, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7888/101/2012, 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 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Demy Gioielli SRL 
Număr dosar: 7888/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Demy Gioielli 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. 1608/27.01.2015, a tabelului 
definitiv consolidat rectificat II al creanţelor, nr. 42, din data de 23.01.2015, conform dovezii anexate. 
Tabelul definitiv consolidat rectificat II al creanţelor, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu, client Demy Gioielli SRL, poziţia nr. 46. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 1624/27.01.2015, raportul lunar 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 43, din data de 23.01.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 43, din data de 23.01.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu, client Demy Gioielli SRL, poziţia nr. 45. 
S-a primit invitaţia la mediere, nr. 3295, din data de 03.04.2015, de la Biroul Mediator Martinescu Nicoleta Claudia în 
vederea acceptării medierii având ca obiect costurile de întreţinere efectuate, între administratorul societar Greu 
Ştefania Roxana, Asociaţia de Proprietari nr. 35 şi actualii proprietari al apartamentului Precup Iosif şi Precup 
Ghiorghiţa. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7888/101/2012/a4 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi având ca obiect „angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea 85/2006“ împotriva administratorului 
societar Greu Ştefania-Roxana şi a constat că la termenul din data de 30.03.2015 instanţa a admis proba cu expertiza 
solicitată de reclamant şi a desemnat ca expert prin tragere la sorţi pe Ilie Laurenţiu cu un onorariu provizoriu de 600,00 
lei şi a stabilit termen de judecată la data de 18.05.2015. 
Cu adresa nr. 173/01.04.2015, înregistrată la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 01.04.2015, lichidatorul judiciar a 
depus ordinul de plată nr. 5/31.03.2015 în sumă de 600,00 lei, reprezentând dovada achitării onorariului pentru 
expertiza contabilă dispusă în dosarul nr. 7888/101/2012/a4. 
Lichidatorul judiciar a formulat obiective pentru raportul de expertiză contabilă dispus de către instanţa de judecată în 
dosarul nr. 7888/101/2012/a4. 
Cu adresa nr. 176/01.04.2015, înregistrată la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 01.04.2015, lichidatorul judiciar a 
depus obiectivele propuse pentru raportul de expertiză. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
soluţionarea dosarului nr. 7888/101/2012/a4. 
Termen procedural: 27.04.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


