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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 78, data emiterii: 10.11.2015 

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 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 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. 16364/30.09.2015, 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. 75, din data de 30.09.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul de activitate, nr. 75, din data de 30.09.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Danart. 
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 achitat diferenţa de preţ a 
bunului imobil adjudecat, cu OP nr. 15/29.09.2015 în sumă de 275.010,11 lei şi cu OP nr. 20/12.10.2015 în sumă de 
489,89 lei, conform documentelor de plată anexate. 
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. 
În temeiul art. 122 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire între 
creditori, nr. 4, din data de 13.10.2015, pentru debitoarea SC Danart SRL (sume încasate din valorificarea bunului 
imobil *imobilul situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 200, jud. Mehedinţi, nr. Carte 
Funciară 16239/N, nr. cadastral 5696, compus din: 1CC – Teren intravilan, suprafaţa 1002 mp, C1 – Sediu 
administrativ şi spaţiu producţie, suprafaţa construită la sol 433,46 mp, Anexa (Depozit frigorific) – suprafaţa construită 
la sol 49,98 mp* şi a unor bunuri mobile din patrimoniul debitoarei, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la 
data de 14.10.2015, cu adresa nr. 513/14.10.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire a fost 
publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu, 
client Danart SRL. 
În temeiul art. 122 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
întocmirea notificării privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea 
de creanţe, nr. 77, din data de 14.10.2015, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
17369/14.10.2015, conform dovezii anexate. 
Notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea de creanţe a 
fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica 
Portofoliu, client Danart SRL. 
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Cu adresa nr. 516/14.10.2015, comunicată Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale prin fax la data de 14.10.2015, lichidatorul judiciar a solicitat radierea din evidenţele fiscale ale SC Danart 
SRL, a imobilului situat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timişoarei, nr. 200, jud. Mehedinţi, nr. Carte 
Funciară 16239/N, nr. cadastral 5696, compus din: 1CC – Teren intravilan, suprafaţa 1002 mp, C1 – Sediu 
administrativ şi spaţiu producţie, suprafaţa construită la sol 433,46 mp, Anexa (Depozit frigorific) – suprafaţa construită 
la sol 49,98 mp*, proprietatea debitoarei, care a fost valorificat la licitaţia organizată la data de 11.09.2015. 
Pentru transportul bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar a închiriat un mijloc de transport. 
Pentru transportul bunurilor mobile s-a achitat factura nr. 247/14.10.2015 în sumă de 1.000,00 lei cu OP nr. 
12/16.10.2015, conform dovezii anexate. 
La data de 09.10.2015, 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, 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 09.10.2015, 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 23.10.2015, ora 1400. 
De asemenea, la data de 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, 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 23.10.2015, ora 1400, pentru bunul mobil *Motocultor VH 540, S075247* - buc – preţ 
pornire licitaţie 93,00 euro (exclusiv TVA), s-a înscris 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, care a oferit preţul de pornire a licitaţiei, a achiziţionat caietul de 
sarcini în valoare de 100,00 lei cu chitanţa nr. 25/22.10.2015 şi a depus garanţia de participare la licitaţie în valoare de 
44,29 lei cu chitanţa nr. 26/22.10.2015, diferenţa în cuantum de 466,11 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 466,11 lei a fost achitată de către adjudecatar, cu chitanţa nr. 27/23.10.2015. 
Sumele încasate au fost depuse în contul de insolvenţă al debitoarei de către lichidatorul judiciar, conform foilor de 
vărsământ nr. CIDNJF.987746 în sumă de 100,00 lei şi nr. CIDNJF.987749/26.10.2015 în sumă de 510,40 lei, conform 
dovezilor anexate. 
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. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
continuat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile constând în utilaje cu specific producţie publicitară, rămase 
nevalorificate din patrimoniul debitoarei SC Danart SRL, la preţurile de pornire a licitaţiei reduse cu 70% faţă de preţul 
înscris în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 19.08.2015. 
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 18.11.2015, ora 1400, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată în aceleaşi condiţii în data de 02.12.2015, ora 1400, 16.12.2015, ora 1400, 30.12.2015, ora 1400, 13.01.2016, ora 
1400 şi 27.01.2016, 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 existente în patrimoniul debitoarei SC Danart 
SRL a fost transmis pentru a fi publicat în ziarul local Piaţa Severineană şi ziarul Adevărul, conform dovezilor anexate. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea 
bunurilor mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 11.11.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


