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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedură generală de faliment 
Nr. 55, data emiterii: 02.12.2015 

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, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală 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 Decebal SA, reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, 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, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind 
procedura insolvenţei comunică 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 nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 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 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 nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul 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. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Decebal SA 
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. 19017/06.11.2015, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 53, din data de 04.11.2015, conform dovezii 
anexate. 
Raportul de activitate, nr. 53, din data de 04.11.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal SA. 
S-a primit răspuns cu adresa nr. 736/05.11.2015, de la Tribunalul Mehedinţi, Registratura Secţiei I Penală, prin care s-a 
comunicat că, faţă de dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. l) ROIIJ şi având în vedere dispoziţiile art. 600 alin. (3) Cpp, 
cererea de ridicare a sechestrului asigurator, formulată de lichidatorul judiciar al SC Decebal SA, a fost înaintată 
Tribunalului Mehedinţi, pentru competentă apreciere şi luarea măsurilor legale ce se impun. 
S-a primit de la Tribunalul Mehedinţi adresa emisă la 11.11.2015 privind dosarul nr. 7546/101/2015, prin care s-a 
solicitat, ca în termen de 10 zile de la primirea adresei, să se depună la dosar Ordonanţa nr. 165/P/2003 a Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism şi 
hotărârea definitivă de condamnare din dosar nr. 22348/3/2006. 
Cu adresa nr. 586/20.11.2015, lichidatorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 20.11.2015 
următoarele documente privind dosarul nr. 7546/101/2015: 
- Ordonanţa din data de 15 noiembrie 2004 pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Secţia Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog în doarul nr. 165/P/2003; 
- Procesul verbal încheiat la data de 04.01.2005, în loc. Negoieşti, oraş Baia de Aramă, jud. Mehedinţi, de către Direcţia 
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizate şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi; 
- Sentinţa penală nr. 194/F din şedinţa publică din data de 19.03.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a 
Penală în dosarul nr. 22348.01/3/2006; 
- extras de pe portalul Curţii de Apel Bucureşti privind dosarul nr. 22348.01/3/2006. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7546/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, având ca obiect „contestaţie la executare ridicare sechestru asigurător“ şi a constatat că instanţa a stabilit 
termen de judecată la data de 03.12.2015. 
Întrucât în patrimoniul societăţii nu mai există bunuri care să poată fi valorificate şi nici creanţe care ar putea fi 
recuperate în vederea acoperirii creanţelor înscrise la masa credală, în temeiul art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, 
lichidatorul judiciar a întocmit raportul final, nr. 54, din data de 30.11.2015, privind pe debitoarea SC Decebal SA, care 
a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 02.12.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul final, nr. 54, din data de 30.11.2015 va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 03.12.2015 şi a fost 
publicat putând fi consultat şi analizat pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – 
Documente Decebal SA. 
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De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit situaţia financiară privind pe debitoarea SC Decebal SA, care va fi depusă 
la dosarul cauzei la termenul din data de 03.12.2015 şi a fost publicată şi poate fi consultată şi analizată pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Decebal SA. 
După autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la Biroul Notarial Public, lichidatorul judiciar va formula o 
cerere de închidere a procedurii insolvenţei debitorului SC Decebal SA, în baza art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să luaţi act de raportul final şi de situaţiile financiare finale şi să dispuneţi afişarea 
acestora uşa instanţei, urmând a fi convocată Adunare Creditorilor, în termen de maxim 30 de zile de la afişarea 
raportului final. 
Termen procedural: 03.12.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


