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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 54, data emiterii: 30.11.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 2906/101/2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Decebal SA, cod de identificare fiscală 1606057, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 
11, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/66/1991. 
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 Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Decebal SA, conform sentinţei 
nr. 133 F din şedinţa publică din data de 21.03.2006, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 129 alin. 1 din Legea privind 
procedura insolvenţei comunică: Raportul final, 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 final privind debitoarea SC Decebal SA 

Număr dosar: 2906/101/2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 129 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Decebal SA 
1. Preambul: Informaţii generale privind societatea Decebal SA; Cod unic de înregistrare: 21146590; Sediu social: 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Banoviţei, nr. 11, jud. Mehedinţi; Număr de ordine în Registrul Comerţului: J25/66/1991; 
Cod CAEN: 1591- „Fabricarea băuturilor alcoolice distilate “. 
Capitalul social subscris şi vărsat este în sumă de 591.542,50 lei, constând în 236.617 acţiuni, iar structura 
acţionariatului la data de 31.12.2005, se prezenta astfel: 
- SC Geval Com Impex SRL – 153.194 acţiuni – 64,743%; 
- S.I.F. Oltenia SA – 70.582 acţiuni – 29,830%; 
- alţi acţionari – 12.841 acţiuni – 5,427%. 
Scurt istoric: Societatea comercială Decebal SA a fost înfiinţată în anul 1991. 
La data de 03.03.2006 a fost înregistrată pe rolul instanţei cererea formulată de Administraţia Finanţelor Publice 
Drobeta-Turnu-Severin, prin care s-a solicitat deschiderea procedurii falimentului şi intrarea societăţii direct în lichidare 
a SC Decebal SA, în temeiul art. 106 din Legea nr. 64/1995. 
Prin Sentinţa nr. 133/F din şedinţa publică din data de 21.03.2006 s-a dispus începerea procedurii falimentului 
debitoarei SC Decebal SA în dosarul nr. 64/F/2006, 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, lichidatorul judiciar a trecut la aplicarea primelor măsuri prevăzute de legea specială 
în materie: Inventarierea şi sigilarea bunurilor debitorului, luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor, 
notificarea debitorului şi creditorilor privind deschiderea procedurii falimentului debitorului, verificarea creanţelor, 
întocmirea tabelelor creanţelor împotriva averii debitorului, evaluarea bunurilor, stabilirea regulamentelor de vânzare şi 
a preţurilor de începere a licitaţiilor, aprobarea acestora de Adunarea Creditorilor, efectuarea demersurilor de publicitate 
necesare în scopul valorificării bunurilor din patrimoniul societăţii debitoare, primirea plăţilor pe seama debitorului, 
consemnarea lor în contul averii debitorului şi distribuirea sumelor către creditori, vânzarea bunurilor din averea 
debitorului în conformitate cu prevederile Legii speciale în materia insolvenţei, încheierea tranzacţiilor pe seama 
debitorului, întocmirea rapoartelor prezentate judecătorului – sindic şi creditorilor, convocarea şi conducerea şedinţelor 
Adunării Creditorilor şi conducerea evidenţei contabile pe perioada procedurii falimentului. 
3. Activul societăţii: Bunurile din averea debitorului au fost inventariate, evaluate şi vândute conform regulamentelor de 
vânzare prin modalitatea aprobată de Adunarea creditorilor. Au fost identificate şi valorificate din averea debitoarei 
următoarele bunuri: 
La data deschiderii procedurii de faliment se aflau în patrimoniul debitoarei următoarele bunuri mobile, căror valoare de 
pornire a licitaţiei a fost de 4.647,00 lei (exclusiv TVA) + TVA 883,00 lei, valorificate în data de 08.06.2007, astfel: 
- hidranţi – 6 buc – 72,00 lei; 
- guri hidranţi – 7 buc – 105,00 lei; 
- pompă autoabsorbantă – 6 buc – 120,00 lei; 
- presă ø 600 – 1 buc – 50,00 lei; 
- instalaţie tip Blaşer – 2 buc – 1.200,00 lei; 
- transportor melcat inox cu acţionări – 2 buc – 600,00 lei; 
- transportor melcat -17 buc – 1.700,00 lei; 
- pompă centrifugă – 1 buc – 50,00 lei; 
- pod basculă – 1 buc – 500,00 lei; 
- pompă Bachus – 2 buc – 100,00 lei; 
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- transformator electric – 1 buc – 150,00 lei. 
1. Activul „Unitatea de Vinificaţie şi depozitare Strehaia” situat în Strehaia, str. Eternităţii, nr. 26, jud. Mehedinţi, a 
cărei valoare de pornire a licitaţiei a fost de 112.967,00 lei, valorificat în data de 29.03.2007, compus din: 
- depozit - 356 mp;  
- distilerie - 99 mp; 
- centrală termică - 50 mp; 
- şopron - 197 mp; 
- clădire WC - 11 mp;  
- împrejmuire - 140 ML;  
- teren - 10.162 mp; 
- clădire depozit – 107 mp; 
- cântar basculă - 20 mp şi cabină cântar -18 mp; 
- bazine fermentaţie 8 buc – 712 mp; 
2. Activul „Unitatea de Vinificaţie şi depozitare Aurora” a cărei valoare de pornire a licitaţiei a fost de 37.446,00 lei, 
valorificat în data de 28.03.2007, compus din: 
- boxă tescovină – 330 mp; 
- rezervor apă 79 mp şi staţie pompare 56 mp; 
- decantor şi staţie pompare ape uzate – 21 mp; 
- depozit budane cu anexă – 768 mp; 
- corp vinificaţie şi depozitare cisterne – 1.538 mp; 
- corp recepţie – 95 mp; 
- pod basculă – 72 mp; 
- platforme betonate – 3.285,00 mp; 
- împrejmuire – 350 ML; 
- teren – 8.995 mp. 
3. Instalaţie de îmbuteliere băuturi spirtoase şi vin în butelii de sticlă, valoare evaluare 15.720,00 lei inclusiv TVA –
valorificată la preţul de 15.800,00 lei în data de 05.02.2007; 
4. Băuturi alcoolice – 100.000,00 lei valorificate în data de 07.02.2007, compuse din: 
- băuturi alcoolice colorate (Rom) concentraţie alcoolică 29,10%, cantitate 14.081 l – 2,60 lei/l, valoare – 36.610,60 lei; 
- băuturi alcoolice incolore (Vodcă), concentraţie alcoolică 29,3%, cantitate 14.371 l – 2,50 lei/l, valoare – 35.927,50 
lei; 
- alcool rafinat diluat, concentraţie alcoolică 73,58%, cantitate 6.442 l – 4,562 lei/l, valoare – 27.461,90 lei. 
4. Activul „Distileria Negoeşti”, intabulat în CF nr. 50195, nr. cadastral 99, din satul Negoeşti, oraş Baia de Aramă, 
judeţul Mehedinţi, compus din compus din: 
1. C2 - clădire cazan abur nr. cadastral 99 – C2; 
2. C3 - clădire distilerie nr. cadastral 99 – C3; 
3. C5 - şopron materiale nr. cadastral 99 – C5; 
4. C6 - corp bazin beton nr. cadastral 99 – C6; 
5. C7 - corp bazin beton nr. cadastral 99 – C7; 
6. C8 - corp bazin beton nr. cadastral 99 – C8; 
7. C9 - clădire pod basculă nr. cadastral 99 – C9; 
8. C10 - clădire depozit producţie nr. cadastral 99 – C10 şi 
9. Terenul aferent în suprafaţă de 8.730 mp, (8.481 mp în acte) cu nr. cadastral 99, valorificat la preţul de 80.000,00 lei 
la data de 07.04.2014. Preţul a fost încasat, sumele au fost distribuite, urmând ca, după ridicarea sechestrului penal de 
către DIICOT, să se procedeze la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la notariat. 
4. Pasivul societăţii 
Pasivul societăţii a fost în sumă de 584.347,63 lei, după cum urmează: 

- creanţe garantate 548.922,00 lei 
- creanţe bugetare 29.500,99 lei 
- creanţe chirografare 356,64 lei 
- creanţe salariale 5.568,00 lei 

Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului SC Decebal SA: 
Nr.crt. Denumire creditor Suma Tipul creanţei 

1. D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi 548.922,00 lei creanţă garantată 
Total creanţe garantate 548.922,00 lei  

1. AVAS 6.720,90 lei creanţă bugetară 
2. Primăria Strehaia 18.380,59 lei creanţă bugetară 
3. CNVM 4.399,50 lei creanţă bugetară 

Total creanţe bugetare 29.500,99 lei  
1. Albuleţu Elena 5.568,00 lei creanţă salarială 
 Total creanţe salariale 5.568,00 lei  
1. Salubritatea SA 356,64 lei creanţă chirografară 
 Total creanţe chirografare 356,64 lei  
Total general 584.347,63 lei  
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5. Valorificarea bunurilor din activul societăţii şi distribuirile făcute: În urma lichidării patrimoniului societăţii 
debitoare, din vânzarea de bunuri şi recuperări creanţe, în contul unic al procedurii au intrat 355.814,20 lei din care 
TVA 883,00 lei, după cum urmează: 
- valorificare licitaţie „Instalaţie de îmbuteliere băuturi spirtoase şi vin în butelii de sticlă“ – 15.800,00 lei; 
- valorificare licitaţie băuturi alcoolice – 100.000,00 lei; 
- valorificare licitaţie „Unitatea de Vinificaţie şi depozitare Aurora“ – 37.446,00 lei; 
- valorificare licitaţie „Unitatea de Vinificaţie şi depozitare Strehaia“ – 112.967,00 lei; 
- valorificare licitaţie bunuri mobile – 5.530,00 lei din care TVA 883,00 lei; 
- încasat chirie – 4.000,00 lei; 
- valorificare licitaţie „Distileria Negoieşti“ – 80.000,00 lei; 
- dobânzi bancare – 71,20 lei. 
Din sumele încasate au fost efectuate distribuiri către creditorii garantaţi şi către creditorii salariali, conform planurilor 
de distribuire aprobate de aceştia şi de judecătorul – sindic, după cum urmează: 
- D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi – 288.692,95 lei; 
- creditori salariali – 5.434,00 lei. 
La data întocmirii prezentului raport final, în contul unic de insolvenţă societatea Decebal SA nu mai are înregistrat 
niciun disponibil bănesc. 
Cheltuieli de procedură (evaluare, anunţuri publicitare, onorariu administrator judiciar/lichidator, comisioane bancare, 
taxe şi impozite locale, obligaţii curente către bugetul statului provenind din cursul falimentului, fond de lichidare, etc.) 
au fost în sumă totală de 61.687,25 lei. 
Indicatorii economico – financiari, ai lichidării se prezintă astfel: 

- încasări procedură 355.814,20 lei 
- plăţi procedură 61.687,25 lei  
- rezultatul procedurii (sume distribuite către creditori) 294.126,95 lei 

Gradul mediu de acoperire al creanţelor este de 50,33%. 
Distribuirile către creditorii înscrişi în tabel au însumat 294.126,95 lei. 
6. Alte menţiuni: Au fost identificate de către administratorul/lichidatorul judiciar acte de transfer cu caracter fraudulos 
susceptibile a fi anulate (Distileria Negoieşti), care au fost anulate, iar bunurile au fost readuse în patrimoniul debitoarei 
şi valorificate. 
7. Solicitări adresate judecătorului – sindic: Având în vedere faptul că nu mai sunt bunuri de valorificat în patrimoniul 
debitoarei, 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 Decebal SA, 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. 
Solicităm de asemenea un nou termen de maxim 30 de zile, la care domnul judecător – sindic se va pronunţa asupra 
eventualelor obiecţiuni apărute la prezentul raport final şi va dispune, printr-o încheiere sau sentinţă, după caz, 
modificarea acestuia sau aprobarea în totalitate. De asemenea, notificăm creditorii, prin prezentul raport, că intenţionăm 
să formulăm o cerere de închidere a procedurii insolvenţei debitorului SC Decebal SA, în baza art. 132 alin. (2) din 
Legea nr. 85/2006, după semnarea contractului de vânzare-cumpărare la notariat. 
Termen procedural: 03.12.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


