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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 75, data emiterii: 30.09.2015 

1. Date privind dosarul: număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Curelea Adrian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Brîncoveanu, nr. 132, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/216/1999. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală RO 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 Danart SRL, reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 395/2011 din şedinţa publică din data de 29.06.2011, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 168/101/2011, 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 4 (patru) 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Danart SRL 
Număr dosar: 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Curelea Adrian. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Danart 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. 11592/24.06.2015, 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. 71, din data de 23.06.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul de activitate, nr. 71, din data de 23.06.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Danart. 
La data de 24.06.2015, ora 1200, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Danart SRL, la preţul redus cu 40% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, 
conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.01.2015, după cum urmează: 
- Imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei nr. 200, jud. Mehedinţi, compus din: 1CC – teren 
intravilan – suprafaţă 1002 mp, C1 – sediu administrativ şi spaţiu de producţie – suprafaţă construită la sol 433,46 mp - 
preţ pornire licitaţie 85.980,00 Euro exclusiv TVA. 
Conform procesului verbal din data de 24.06.2015, ora 1200, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la data 
de 08.07.2015, ora 1200. 
De asemenea, la data de 24.06.2015, ora 1200, 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, respectiv, bunuri mobile constând în utilaje cu 
specific producţie publicitară, la preţuri reduse cu 60% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.01.2015. 
Conform procesului verbal din data de 24.06.2015, ora 1200, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la 
data de 08.07.2015, ora 1200. 
La data de 08.07.2015, ora 1200, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Danart SRL, la preţul redus cu 40% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, 
conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.01.2015, după cum urmează: 
- Imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei nr. 200, jud. Mehedinţi, compus din: 1CC – teren 
intravilan – suprafaţă 1002 mp, C1 – sediu administrativ şi spaţiu de producţie – suprafaţă construită la sol 433,46 mp - 
preţ pornire licitaţie 85.980,00 Euro exclusiv TVA. 
Conform procesului verbal din data de 08.07.2015, ora 1200, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la data 
de 22.07.2015, ora 1200. 
De asemenea, la data de 08.07.2015, ora 1200, 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 
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valorificarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, respectiv, bunuri mobile constând în utilaje cu 
specific producţie publicitară, la preţuri reduse cu 60% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.01.2015. 
Conform procesului verbal din data de 08.07.2015, ora 1200, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la 
data de 22.07.2015, ora 1200. 
La data de 22.07.2015, ora 1200, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Danart SRL, la preţul redus cu 40% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, 
conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.01.2015, după cum urmează: 
- Imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei nr. 200, jud. Mehedinţi, compus din: 1CC – teren 
intravilan – suprafaţă 1002 mp, C1 – sediu administrativ şi spaţiu de producţie – suprafaţă construită la sol 433,46 mp - 
preţ pornire licitaţie 85.980,00 Euro exclusiv TVA. 
Conform procesului verbal din data de 22.07.2015, ora 1200, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să procedeze la 
convocarea Adunării Creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de valorificare. 
De asemenea, la data de 22.07.2015, ora 1200, 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, respectiv, bunuri mobile constând în utilaje cu 
specific producţie publicitară, la preţuri reduse cu 60% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.01.2015. 
Conform procesului verbal din data de 22.07.2015, ora 1200, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferit spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să procedeze la 
convocarea Adunării Creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de valorificare. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Danart SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Stabilirea unei noi strategii de vânzare a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Danart 
SRL, având în vedere faptul că au fost epuizate toate căile de valorificare stabilite de Adunarea Creditorilor în şedinţa 
din data de 19.01.2015. Lichidatorul judiciar propune reducerea cu 50% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de 
evaluare pentru bunurile imobile, iar pentru bunurile mobile reducerea cu 70% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de 
preţul de evaluare“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 19.08.2015, ora 1300 la sediul lichidatorului judiciar din 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 72, din data de 28.07.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 13314/29.07.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi consultată şi analizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Danart SRL şi a fost comunicată la 
adresa de mail a creditorului garantat Banca Transilvania. 
La data de 19.08.2015 ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Danart SRL, având la ordinea 
de zi: 
„1. Stabilirea unei noi strategii de vânzare a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Danart 
SRL, având în vedere faptul că au fost epuizate toate căile de valorificare stabilite de Adunarea Creditorilor în şedinţa 
din data de 19.01.2015. Lichidatorul judiciar propune reducerea cu 50% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de 
evaluare pentru bunurile imobile, iar pentru bunurile mobile reducerea cu 70% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de 
preţul de evaluare“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Danart SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
19.08.2015, orele 1300 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. Banca Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată de dl. Bebec Adrian, în calitate de Director şi prin 
dna. Popescu Mihaela, în calitate de Director Operaţiuni, prin punct de vedere, cu adresa nr. 3612/19.08.2015, prin 
delegat dna. Voicu Dora-Dorina, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă în procent de 29,68807% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. 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 procent de 14,50720% 
din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale Sucursala SA, reprezentată prin dl. Radu Neagoe, în calitate de Director Executiv 
Grup Craiova şi prin dl. Dan Genunche-Dumitrescu, în calitate de Manager Relaţii Clienţi, punct de vedere scris cu 
adresa nr. 11554/18.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 27,98303% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală; 
2. SC RSL Leasing IFN SA (fosta SC Romstal Leasing SA), reprezentată prin dna Ruxandra Rosu, în calitate de 
Coordonator Departament Litigii şi prin dl Doru Negrea, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa 
nr. 986/17.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 8,51891% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN (F.N.G.C.I.M.M. S.A. – 
IFN), reprezentată prin dna. Iulia Rebegea, în calitate de Director Coordonator al departamentului Juridic şi Resurse 
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Umane şi prin dl. Iulian Paul Fifea, în calitate de Director executiv al Departamentului Juridic, punct de vedere scris, cu 
adresa nr. 27309/19.08.2015, care deţine o creanţă în procent de 2,82285% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Danart SRL, convocată de către lichidatorul judiciar la data de 19.08.2015, ora 
1300, a hotărât: 
- cu un procent de 72,17830% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 86,42032% din 
totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, aprobă diminuarea preţului de pornire al 
licitaţiei până la nivelul de 82.000 euro. În situaţia în care nu se concretizează oferta şi tranzacţia în termen de 60 de zile 
de la data aprobării în adunare, aprobă reducerea cu 45% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare 
pentru bunurile imobile, urmând ca după 4 luni sa se convoace adunarea creditorilor pentru stabilirea unei noi strategii. 
Licitatiile se vor organiza bilunar; 
- cu un procent de 80,69721% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 96,62015% din 
totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, aprobă reducerea pretului de pornire al 
licitatiei a bunurilor mobile cu 70% fata de pretul de evaluare, urmand ca dupa 4 luni sa se convoace adunarea 
creditorilor pentru stabilirea unei noi strategii. Licitatiile se vor organiza bilunar. 
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 19.08.2015 ora 1300, privind pe 
debitoarea SC Danart SRL, însoţit de punctele de vedere scrise ale creditorilor, consemnate în procesul verbal, a fost 
depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 20.08.2015, cu adresa nr. 434/20.08.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Danart SRL. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor, a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care au transmis puncte de 
vedere în scris, la data de 19.08.2015. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 74, din data de 19.08.2015, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14138/20.08.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Danart SRL. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
continuat la expunerea pe piaţă a bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Danart SRL, la preţul de 82.000 euro, 
conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.08.2015 şi a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei SC 
Danart SRL, la preţul redus cu 70% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării 
Creditorilor din data de 19.08.2015, după cum urmează: 
- Imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei nr. 200, jud. Mehedinţi, compus din: 1CC – teren 
intravilan – suprafaţă 1002 mp, C1 – sediu administrativ şi spaţiu de producţie – suprafaţă construită la sol 433,46 mp - 
preţ pornire licitaţie 82.000,00 euro. 
- bunuri mobile constând în utilaje cu specific producţie publicitară, la preţul redus cu 70% faţă de preţul înscris în 
raportul de evaluare. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, depunerea garanţiei de participare în 
valoare de 10%, din preţul de pornire în contul SC Danart SRL deschis la Intesa SanPaolo Bank Drobeta-Turnu-Severin 
şi a actelor de identificare ale ofertantului şi ale reprezentantului acestuia până cel mai târziu în ziua anterioară licitaţiei, 
ora 1600. 
Licitaţia va avea loc în data de 11.09.2015, ora 1400, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată în aceleaşi condiţii în data de 25.09.2015, ora 1400, 09.10.2015, ora 1400 şi 23.10.2015, 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. 
Anunţul privind licitaţia publică pentru bunurile mobile, la preţuri reduse cu 70% faţă de preţurile înscrise în raportul de 
evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.08.2015 şi pentru bunul imobil, la preţul de 82.000 
euro, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.08.2015, existente în patrimoniul debitoarei SC Danart 
SRL a fost publicat ziarul de răspândire locală Piaţa Severineană din data de 28.08.2015 şi ziarul de răspândire 
naţională Adevărul din data de 26.08.2015, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului s-a achitat factura fiscală nr. 0992/26.08.2015 în sumă de 479,00 lei, cu ordinul de plată nr. 
9/01.09.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, anunţul privind vânzarea bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei a fost publicat pe 
site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Licitaţii. 
La licitaţia organizată la data de 11.09.2015, ora 1400, pentru bunul imobil *Imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. 
Calea Timişoarei nr. 200, jud. Mehedinţi, compus din: 1CC – teren intravilan – suprafaţă 1002 mp, C1 – sediu 
administrativ şi spaţiu de producţie – suprafaţă construită la sol 433,46 mp* - preţ pornire licitaţie 82.000,00 euro, s-a 
înscris la licitaţie un singur ofertant, respectiv SC Alcrierika SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, str. Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 27, bl. Z7A, sc. 3, ap. 2, jud. Mehedinţi, cod unic de înregistrare 32996090, 
atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/107/2014, prin reprezentant dl. Neagoe 
Gheorghe-Cristinel, domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 27, bl. Z7A, sc. 
3, ap. 2, jud. Mehedinţi, CNP 1781217250545, ce se legitimează cu C.I. seria MH nr. 245923, emis de SPCLEP 
Drobeta-Tunru-Severin, la data de 26.07.2007, care a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 82.000 euro şi a achiziţionat 
caietul de sarcini în valoare de 300,00 lei cu chitanţa nr. 21/01.09.2015 (sumă care a fost depusă în contul de faliment al 
debitorului SC Danart SRL de către lichidatorul judiciar, conform depunerii de numerar din data de 01.09.2015) şi a 
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achitat garanţia de participare la licitaţie în valoare de 36.295,66 lei cu ordinul de plată nr. 1/08.09.2015, diferenţa în 
sumă de 73.800,00 euro va fi consemnată în termen de 30 de zile în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Danart 
SRL, nr. RO91WBAN2511000026501187 deschis la Intesa Sanpaolo Bank Drobeta-Turnu-Severin, potrivit art. 512 C. 
Proc. Civ. Plata se va face la cursul BNR valabil în ziua efectuării plăţii. Conform art. 53 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, bunul imobil - *Proprietate imobiliară situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei nr. 
200, jud. Mehedinţi, compus din: 1CC – teren intravilan – suprafaţă 1002 mp, C1 – sediu administrativ şi spaţiu de 
producţie – suprafaţă construită la sol 433,46 mp, anexă (depozit frigorific) – suprafaţă construită la sol 49,98 mp*, 
înstrăinat de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiunilor sale este dobândit liber de orice sarcini, precum ipoteci, 
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. 
Adjudecatarul bunului imobil *Proprietate imobiliară situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei nr. 200, 
jud. Mehedinţi, compus din: 1CC – teren intravilan – suprafaţă 1002 mp, C1 – sediu administrativ şi spaţiu de producţie 
– suprafaţă construită la sol 433,46 mp, anexă (depozit frigorific) – suprafaţă construită la sol 49,98 mp* la preţul de 
pornire a licitaţiei este de 82.000 euro, respectiv SC Alcrierika SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, str. Bulevardul Mihai Viteazu, nr. 27, bl. Z7A, sc. 3, ap. 2, jud. Mehedinţi, cod unic de înregistrare 32996090, 
atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/107/2014 a mai achitat cu OP nr. 
8/24.09.2015 suma de 50.748,00 lei, diferenţa de preţ urmând a fi achitată în contul unic de insolvenţă al debitoarei. 
La data de 24.09.2015 a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare între SC Danart SRL, prin lichidator judiciar, în 
calitate de vânzător şi SC Alcrierika SRL, în calitate de cumpărător, în baza procesului verbal de licitaţie nr. 
64/11.09.2015 privind bunul imobil * Imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei nr. 200, jud. 
Mehedinţi, compus din: 1CC – teren intravilan – suprafaţă 1002 mp, C1 – sediu administrativ şi spaţiu de producţie – 
suprafaţă construită la sol 433,46 mp*. Contractul de vânzare cumpărare a fost autentificat sub nr. 2021/24.09.2015, în 
care a fost consemnat faptul că pentru diferenţa de preţ rămasă de achitat, în baza art. 1723, 1724 şi 1728 Cod Civil, 
lichidatorul judiciar a solicitat notarea ipotecii legale în favoarea sa, asupra imobilului de mai sus până la data integrale 
a preţului, urmând a fi radiată în baza declaraţiei de primire a preţului. În momentul în care diferenţa de preţ va fi virată 
în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Danart SRL, lichidatorul judiciar va da o declaraţie de radiere a ipotecii 
legale notate în favoarea sa pentru diferenţa de preţ şi a tuturor sarcinilor. 
La data de 11.09.2015, 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, respectiv, bunuri mobile constând în utilaje cu specific producţie publicitară, la 
preţuri reduse cu 70% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data 
de 19.08.2015. 
Conform procesului verbal din data de 11.09.2015, ora 1400, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la 
data de 25.09.2015, ora 1400. 
De asemenea, la data de 25.09.2015, 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, respectiv, bunuri mobile constând în utilaje cu 
specific producţie publicitară, la preţuri reduse cu 70% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.08.2015. 
La licitaţia organizată în data de 25.09.2015, ora 1400, pentru bunurile mobile * Flash*– preţ pornire licitaţie 544,00 
euro (exclusiv TVA) şi *Carusel 6*6 MR+66*– preţ pornire licitaţie 224,00 euro (exclusiv TVA), s-a înscris un singur 
ofertant, respectiv SC Alfa Motor Trade SRL, cu sediul social în municipiul Oradea, str. C. Negruzzi, nr. 4, bl. PB 23, 
ap. 5, jud. Bihor, cod unic de înregistrare 17814461, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului Mehedinţi 
sub nr. J05/1624/2005, care a oferit preţurile de pornire a licitaţiei, a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 100,00 
lei cu chitanţa nr. 22/24.09.2015 şi a depus garanţia de participare la licitaţie în valoare de 441,57 lei cu chitanţa nr. 
23/24.09.2015, diferenţa în cuantum de 3.763,86 lei, urmând a fi consemnată în cel mult 5 zile în contul de faliment al 
debitoarei SC Danart SRL, conf. art. 444 alin. (1) din Codul de procedură civilă. 
Diferenţa în sumă de 3.763,86 lei a fost achitată de către adjudecatar, cu chitanţa nr. 24/25.09.2015. 
După încasarea integrală a preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru 
transferul dreptului de proprietate, respectiv actul de ajudecare, procesul verbal de predare-primire şi factura fiscală, 
conform dovezilor anexate. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 30.09.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


