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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 23, data emiterii: 12.08.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3693/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Way Instal Construct SRL, cod de identificare fiscală 29153983, sediul social în sat Halînga, comuna 
Izvorul Bârzii, nr. 12B, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/397/2011. 
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 Way Instal Construct SRL, 
conform Sentinţei nr. 108/2015 din şedinţa publică de la 23.02.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3693/101/2014, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în 
temeiul art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei comunică: Raportul final, 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 final privind debitoarea SC Way Instal Construct SRL 

Număr dosar: 3693/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor 
Temei juridic: art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Way Instal Construct SRL 
1. Preambul: Informaţii generale privind societatea SC Way Instal Construct SRL; Cod unic de înregistrare: 29153983; 
Sediul social: sat Halînga, comuna Izvorul Bârzii, nr. 12B, jud. Mehedinţi; Număr de ordine în Registrul Comerţului: 
J25/397/2011; Cod CAEN 412 „Lucrări de Construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“. 
Capitalul social subscris şi vărsat este în sumă de 200,00 lei, acesta fiind deţinut de cei trei asociaţi, după cum urmează: 
- Balamat Anca, CNP 2880301250026, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 28, bl. 
2, sc. 1, et. 4, ap. 24, jud. Mehedinţi, care deţine 5 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii 25%, 
cotă de participare la pierderi 25%; 
- Chelaru Elena, CNP 2780811250551, care deţine şi calitatea de administrator în societate, cu domiciliul în sat 
Halânga, comuna Izvoru Bârzii, jud. Mehedinţi, care deţine 10 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cota de participare la 
beneficii 50%, cotă de participare la pierderi 50%; 
- Vişan Sever, CNP 1700624250524, CNP 1700624250524, cu domiciliul în în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str 
Bdul. Mihai Viteazu, nr. 17, bl. B, sc. 1, et. 4, ap. 9, jud. Mehedinţi, care deţine 5 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, cota 
de participare la beneficii 25%, cotă de participare la pierderi 25%. 
Scurt istoric: Societatea comercială Way Instal Construct SRL a fost înfiinţată în anul 2011. Prin cererea înregistrată de 
creditorul Direcţia Regională A Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, 
acesta a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 85/2006 pentru debitorul Way Instal Construct 
SRL, susţinând că are o creanţă comercială certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 70.582,00,00 lei. 
Judecătorul – sindic a admis cererea creditorului Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi şi, prin sentinţa comercială nr. 966/2014 din şedinţa publică din 
data de 13.10.2014, s-a dispus, în temeiul art. 33 alin. 6 din Legea 85/2006, deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitorului Way Instal Construct SRL, numind în calitate de administrator judiciar pe Yna 
Consulting SPRL. 
La termenul din data de 23.02.2015, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei, cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, prin care se propunea intrarea în faliment a debitoarei, 
constatând că sunt îndeplinite condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit 
- art.107 lit. A, b) din Legea privind procedura insolvenţei, debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare sau, la 
cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat că ar fi în stare insolvenţă, iar contestaţia a fost respinsă de 
judecătorul – sindic; 
- art. 107 lit. A, c) din Legea privind procedura insolvenţei, niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a 
propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de art. 94, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost 
acceptat şi confirmat. 
În condiţiile art. 107 lit. A, judecătorul – sindic a dispus, prin Sentinţa nr. 108/2015 din şedinţa publică de la 
23.02.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
dosarul 3693/101/2014, intrarea în faliment a debitoarei Way Instal Construct SRL, fiind desemnat în calitate de 
lichidator judiciar Yna Consulting SPRL. 
2. Demersurile întreprinse de către lichidatorul judiciar pentru valorificarea activului societăţii şi acoperirea pasivului: 
După data deschiderii procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a trecut la aplicarea primelor măsuri prevăzute de 
legea specială în materie: Inventarierea şi sigilarea bunurilor debitorului, constatând că societatea nu deţine în 
patrimoniu, bunuri care să poată fi valorificate în vederea obţinerii de fonduri necesare plăţii creanţelor înscrise la masa 
credală. 
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3. Activul societăţii: Nu au fost identificate în patrimoniul debitoarei bunuri care să poată fi valorificate în vederea 
obţinerii de fonduri necesare plăţii creanţelor înscrise la masa credală şi nici creanţe de încasat. 
4. Pasivul societăţii 
Pasivul societăţii a fost în sumă de 78.988,00 lei, după cum urmează: 
- creanţe bugetare – 78.988,00 lei. 
Tabelul definitiv consolidat al creditorilor: 

Nr. crt. Denumire creditor Suma Tipul creanţei 
1. DGRFP Mehedinţi – AJFP Mehedinţi 78.988,00 lei creanţă bugetară 

Total creanţe bugetare 78.988,00 lei  
 Total general 78.988,00 lei  

5. Valorificarea bunurilor din activul societăţii şi distribuirile făcute: Nu au fost făcute distribuiri de sume, întrucât 
societatea nu a deţinut în patrimoniu bunuri şi nici creanţe de recuperat. 
La data întocmirii prezentului raport final, în contul unic al lichidării societatea Way Instal Construct SRL nu este 
înregistrată cu niciun disponibil bănesc. 
Cheltuieli de procedură (publicitate, onorariu administrator judiciar/lichidator, cheltuieli poştale, etc.) au fost în sumă 
totală de 3.176,00 lei.  
Indicatorii economico – financiari, ai lichidării se prezintă astfel: 

- încasări procedură 0,00 lei 
- plăţi procedură 3,176,00 lei  
- rezultatul procedurii (sume distribuite către creditori) 0,00 lei 

Gradul mediu de acoperire al creanţelor este de 0,00%. 
Distribuirile către creditorii înscrişi în tabel au însumat 0,00 lei. 
6. Alte menţiuni: Întrucât, administratorul societar, Chelaru Elena, nu a pus la dispoziţie documentele contabile 
solicitate, am înaintat acţiune pentru antrenarea răspunderii acestuia potrivit art. 138 lit. a şi d, din Legea 85/2006. 
Cu privire la acest aspect, instanţa de judecată s-a pronunţat în sensul că a admis acţiunea formulată de către 
administratorul judiciar prin Sentinţa nr. 51/2015 din şedinţa publică de la 26.01.2015, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 3693/101/2014/a1, rămasă definitivă 
şi irevocabilă prin neapelare, obligându-o pe pârâta Chelaru Elena, CNP 2780811250551, cu domiciliul în sat Halânga, 
com. Izvoru Bârzii, jud. Mehedinţi să suporte din averea personală pasivul neacoperit al debitoarei SC Way Instal 
Construct SRL până la concurenţa sumei de 78.988,00 lei. 
Sentinţa nr. 51/2015 din şedinţa publică de la 26.01.2015, rămasă definitivă şi irevocabilă prin neapelare, a fost 
înaintată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi, în vederea punerii în executare. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a înaintat acţiune pentru antrenarea răspunderii administratorului societar, Chelaru 
Elena pentru diferenţa de pasiv a societăţii debitoare. Cu privire la acest aspect, instanţa de judecată s-a pronunţat în 
sensul că a admis acţiunea formulată de către lichidatorul judiciar prin Sentinţa nr. 367/2015 din şedinţa publică de la 
29.06.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 
3693/101/2014/a2, rămasă definitivă şi irevocabilă prin neapelare, obligându-o pe pârâta Chelaru Elena să suporte din 
averea personală şi deiferenţa de pasiv neacoperit al debitoarei SC Way Instal Construct SRL până la concurenţa sumei 
de 495,00 lei. 
Sentinţa nr. 367/2015 din şedinţa publică de la 29.06.2015, rămasă definitivă şi irevocabilă prin neapelare, a fost 
înaintată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi, în vederea punerii în executare. 
Au fost făcute demersuri la Primăria Izvoru Bîrzii, pentru a verifica dacă societatea deţine bunuri declarate pe teritoriul 
localităţii Strehaia şi s-a constatat că societatea debitoare nu figurează cu bunuri declarate. 
7. Solicitări adresate judecătorului – sindic: Având în vedere faptul că nu există bunuri de valorificat în patrimoniul 
debitoarei şi nici creanţe de încasat, solicităm, în temeiul art. 129 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
înregistrarea raportului final la dosarul cauzei şi afişarea acestuia la uşa Tribunalului Mehedinţi. Precizăm că un 
exemplar al raportului final va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pentru luarea la cunoştinţă de către 
creditori şi va fi publicat pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – 
Documente Way Instal Construct SRL, cu menţiunea că pot depune obiecţiuni în termen de 5 zile de la data 
comunicării. O copie după aceste obiecţiuni va fi comunicată de urgenţă şi lichidatorului judiciar. 
De asemenea, notificăm creditorilor, prin prezentul raport, că intenţionăm să închidem procedura falimentului 
debitorului SC Way Instal Construct SRL în baza art. 131 din Legea nr. 85/2006. 
Termen procedural: 02.11.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


