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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 36, data emiterii: 08.01.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 7079/101/2012, 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 Emefa SRL, cod de identificare fiscală 15861726, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 
201, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/444/2003. 
4. Lichidatori judiciari asociaţi: 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, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu, Cabinet Individual de 
Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală RO 20841164, cu sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Crişan, nr. 70, bl. M1, sc. 3, ap. 5, jud. Mehedinţi, membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Grădinaru Valentina, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul social în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, cod de identificare fiscală RO 20880260, înregistrată 
în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 1B1828, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică 
Popescu Emil şi Visal Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21253553, nr. înregistrare RFO II - 0248, cu sediul 
social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Smârdan, bl. S4A, sc. 2, et. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, nume şi prenume reprezentant 
lichidator judiciar persoană juridică Ilie Laurenţiu, cu sediul ales pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252/328293, e-mail: office@ynaconsulting.ro. 
5. Subscrisele: Subscrisele: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant 
Insolvenţă SPRL şi Visal Consulting SPRL în calitate de lichidatori judiciari asociaţi ai debitorului SC Emefa SRL, 
desemnaţi conform sentinţei comerciale nr. 27/F din şedinţa publică din data de 24.01.2013, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7079/101/2012, reprezentate legal prin 
Motoi Gogu, Grădinaru Valentina, Popescu Emil şi Ilie Laurenţiu, 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 
între creditori nr. 1, astfel întocmite, în anexă, în număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun 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 Emefa SRL 
Număr dosar: 7079/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Emefa SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 24.01.2013 – 08.01.2016, a fost valorificat bunul 
imobil - *Imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str Traian, nr 201, jud. Mehedinţi, intabulat în CF nr 55254 (provenită din 
conversia pe hârtie cu nr 2621) UAT Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi, cu număr cadastral 1474, compusă din 
teren intravilan 180,51 mp (184 mp din măsurători) şi clădirea C1 cu beci şi parter cu S

c 
= 143,61 mp* la preţul de 

122.455,60 lei, ipotecat în favoarea Băncii Transilvania SA. 
De asemenea, a fost încasată suma de 150,00 lei reprezentând contravaloare caiet de sarcini.  
Valoarea totală a sumelor încasate din valorificarea bunului imobil menţionat mai sus este de 122.605,60 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 24.01.2013 – 08.01.2016 nu s-au încasat 
sume din creanţe întrucât societatea nu înregistrează creanţe care ar putea fi încasate în vederea distribuirii către creditori. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei administratorului/lichidatorului judiciar – Onorariul lichidatorului judiciar a fost 
stabilit în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 29.04.2013, după cum urmează: un onorariu fix lunar în valoare de 
2.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi un onorariu variabil de 5% (exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din 
valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 
Astfel, onorariul fix cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 24.01.2013 – 23.01.2016 este în sumă de 72.000,00 lei 
(36 luni x 2.000,00 lei/lună) la care se adaugă TVA în sumă de 14.400,00 lei. Onorariul variabil cuvenit lichidatorului 
judiciar pentru perioada 24.01.2013 – 23.01.2016 este în sumă de 6.130,58 lei (122.605,60 *5%), la care se adaugă TVA în 
sumă de 1.226,12 lei.  
Având în vedere cele prezentate mai sus, onorariul lichidatorului judiciar cuvenit până la data de 23.01.2016 este în sumă de 
78.130,58 lei la care se adaugă TVA în sumă de 15.626,12 lei. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – 
Însumând soldul iniţial 0 lei cu sumele încasate în perioada 24.01.2013 – 23.01.2016, rezultă un disponibil în sumă de 
122.605,60 lei. 
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După scăderea onorariului cuvenit lichidatorului judiciar şi a TVA –ului aferent, rămâne un disponibil în sumă de 28.848,90 
lei. 
Sumele încasate au fost repartizate după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 5.726,08 lei (anunţuri publicitare, onorariu evaluare, taxe PTTR, conform anexei nr. 1); 
- comisioane bancare – 290,82 lei; 
- 2% fond lichidare – 2.452,00 lei; 
- Total sume distribuite – 20.380,00 lei. 
5. Alte menţiuni – Nu s-au reţinut sume pentru acoperirea cheltuielilor viitoare. 

Plan de distribuire între creditori nr. 1 
Număr dosar: 7079/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Emefa SRL 

1. Creanţe garantate 
Nr. crt. Creditor Valoare creanţă acceptată 

rămasă nedistribuită 
Sumă distribuită Observaţii 

1. BANCA TRANSILVANIA SA 354.514,67 20.380,00  
 Total sume distribuite  20.380,00  

Nu s-au reţinut sume pentru acoperirea cheltuielilor viitoare. 
Termen procedural: 04.02.2016. 

Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Consultant 
Insolvenţă SPRL şi Visal Consulting SPRL 

 


