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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Nr. 54, data emiterii: 05.11.2015 

1. Date privind dosarul: nr dosar 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL, cod de identificare fiscală 8657031, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/161/2000. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, cu 
sediul social în 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 Trink-Eu-Cor SRL, reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, în temeiul art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul asupra fondurilor 
obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire, astfel întocmite, 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 asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire pentru debitorul 

SC Trink-Eu-Cor SRL 
Număr dosar 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Magdalena Lucia Bordea. 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 08.06.2012 – 30.10.2015, au fost valorificate, prin 
licitaţie, diverse bunuri mobile, constând în: obiecte de inventar în folosinţă, mijloace fixe, etc., încasându-se suma totală de 
7.649,02 lei, din care TVA 1.480,45 lei. 
De asemenea, a fost încasată suma de 800,00 lei, din care TVA 19,35 lei, reprezentând contravaloare caiete de sarcini. 
A fost încasată suma de 52.500,00 lei, reprezentând contravaloare garanţie participare licitaţie pentru bunul imobil situat în 
Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, compus din: C4 – construcţie metalică P+E – 
suprafaţă construită la sol 247,51 mp, adăugiri la construcţia C4 cu folosinţa de ateliere şi magazii – suprafaţă 223,93 mp, 
teren curţi construcţii – suprafaţă 1.626,00 mp, teren curţi construcţii în indiviziune – suprafaţa 424 mp* la preţul de 
250.000,00 lei TVA inclus. 
Suma totală încasată din valorificarea bunurilor, a caietelor de sarcini şi a garanţiei de participare la licitaţie încasate în 
perioada sus menţionată este de 60.949,02 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 08.06.2012 – 30.10.2015 societatea debitoare a 
încasat creanţe în sumă de 11.700,00 lei.  
De asemenea, în baza Ordonanţei nr. 13/2012 au fost stinse creanţe bugetare în sumă totală de 201.682,00 lei, ca urmare a 
încasării de la unităţile administrativ teritoriale din judeţ (Primărie Eşelniţa), sume care au fost utilizate pentru stingerea 
obligaţiilor de plată către bugetul de stat.  
Valoarea totală a creanţelor încasate (sau stinse prin compensare cu creanţele datorate bugetului de stat) este în sumă de 
213.382,00 lei. De asemenea, s-au încasat dobânzi bancare în sumă de 9,53 lei. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar – Prin Hotărârea Adunării creditorilor din data de 28.03.2012, s-a 
stabilit ca onorariul administratorului judiciar să fie de 2.000,00 lei lunar exclusiv TVA. 
Prin Încheierea de şedinţă din data de 05.04.2013, onorariul lichidatorului judiciar a fost stabilit după cum urmează: 
- onorariu lunar în cuantum de 2.000,00 lei +TVA; 
- onorariu de succes de 8% din creanţele recuperate de creditori indiferent de modalitatea de vânzare. 
Având în vedere aceste aspecte onorariul fix lunar al administratorului judiciar pe perioada 28.01.2012 – 07.07.2012 
(neachitat) este în sumă de 11.000,00 lei (5,5 luni x 2.000,00 lei= 11.000,00 lei) la care se adaugă un TVA în sumă de 
2.640,00 lei. 
Onorariul fix lunar cuvenit lichidatorului judiciar pe perioada 08.07.2012 – 07.11.2015, este în sumă de 82.000,00 lei (41 
luni x 2.000,00 lei = 82.000,00 lei), la care se adaugă un TVA în sumă de 19.680,00 lei. 
Onorariul de succes al lichidatorului judiciar aferent sumelor distribuite creditorilor este în sumă de: 16.134,56 lei 
(201.682,00 lei x 8% = 16.134,56 lei), la care se adaugă un TVA în sumă de 3.872,29 lei. 
Însumând onorariul administratorului/lichidatorului judiciar neachitat până la această dată, rezultă că 
administratorul/lichidatorul judiciar are de primit un onorariu total în sumă de 109.134,56 lei, la care se adaugă un TVA în 
sumă de 26.192,29 lei. 
Întrucât nu există disponibilităţi băneşti, onorariul administratorului/lichidatorului judiciar urmează a fi achitat pe măsura 
creării disponibilităţilor băneşti în contul unic de insolvenţă. 
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4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – Însumând soldul 
iniţial de 6.809,99  lei cu sumele încasate în perioada 08.06.2012 – 30.10.2015, în valoare de 274.340,55 lei, rezultă un 
disponibil în sumă de 281.150,54 lei, utilizat după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 13.670,25 lei (anunţuri publicitare, taxe pttr, onorariu evaluare, alte plăţi aferente procedurii), din 
care TVA 1.930,70 lei - anexa nr. 1; 
- comisioane bancare – 1.025,61lei; 
- 2% fond lichidare – 5.691,00 lei; 
- creanţe distribuite potrivit Ordonanţei nr. 13/2012 către AJFP Mehedinţi– 201.682,00 lei; 
- creanţe bugetare aferente procedurii – 5.652,00 lei; 
- restituire garanţie participare licitaţie – 25.000,00 lei; 
- Total sume – 252.720,86 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură şi a sumelor distribuite potrivit Ordonanţei 13/2012, în sumă de 252.720,86 lei din 
disponibilul existent 281.150,54 lei, rezultă un disponibil în sumă de 28.429,68 lei. 
Precizăm faptul că, din disponibilul rămas nu se fac distribuiri către creditori. 
5. Alte menţiuni – Disponibilul în sumă de 28.429,68 lei, care include şi garanţia de participare la licitaţie pentru imobil 
situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, a rămas în contul societăţii urmând a fi 
utilizat pentru acoperirea cheltuielilor necesare continuării procedurii. 
 
 

Plan de distribuire între creditori nr. 1  
Număr dosar 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Magdalena Lucia Bordea. 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Nu au fost distribuite sume către creditori, întrucât sumele încasate din valorificarea bunurilor s-au folosit pentru acoperirea 
cheltuielilor de procedură, rămânând un disponibil în sumă de 28.429,68 lei, care include şi garanţia de participare la 
licitaţie pentru imobil situat în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 185, jud. Mehedinţi, a rămas în contul 
societăţii urmând a fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor necesare continuării procedurii. 
Termen procedural: 06.11.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 
 


