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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 67, data emiterii: 28.01.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3819/101/2012, 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 Interfood Prod Imex SRL, cod de identificare fiscală 5711780, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, 
Calea Timişoarei, nr. 87, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/648/1994. 
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 persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Interfood Prod Imex SRL, 
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform Sentinţei nr. 1101/2014 din şedinţa publică de la 05.12.2014, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3819/101/2012, 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 85/2006 privind procedura insolvenţei, 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. 

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 pentru debitorul SC Interfood Prod Imex SRL 
Număr dosar: 3819/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Interfood Prod Imex 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. 19123/09.11.2015, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 65, din data de 05.11.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 65, din data de 05.11.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Interfood Prod Imex 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. 66, din data de 06.11.2015, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
19069/09.11.2015, 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 Interfood Prod Imex SRL. 
Prin Încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 13.11.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 
3819/101/2012, instanţa a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar şi a confirmat onorariul lichidatorului 
judiciar de 500 lei/lună + TVA, onorariul variabil de 5% din sumele obţinute din valorificările de active dacă activele 
sunt vândute în primul an, 4% din sumele obţinute din valorificările de active dacă activele sunt vândute într-o perioadă 
cuprinsă între 12 şi 24 luni, 3% din sumele obţinute din valorificările de active dacă activele sunt vândute în mai mult 
de 24 de luni. 
Pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, scoase la vânzare la preţurile 
de pornire reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, s-au 
organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, la ora 1430, astfel: 11.11.2015, 18.11.2015, 
25.11.2015, 02.12.2015, 09.12.2015, 16.12.2015 şi 23.12.2015, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să 
adjudece bunurile oferite spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare, conform 
proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului raport. 
La data de 11.11.2015, ora 1430, 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 
imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, la preţurile de pornire reduse cu 30% faţă de 
preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 87, cartier Schela Cladovei, județul Mehedinţi, 
intabulat în CF nr 4419/N, cu nr. cadastral 309, compus din suprafaţa de teren de 1882,70 mp şi construcţiile C1-Hală 
Lucru, Sediu Firmă și C2-Șopron cu suprafaţa construită totală de 924,37 mp, preţ pornire licitaţie 587.738,90 lei 
(exclusiv TVA); 
- teren situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timișoarei, nr .81, cartier Schela Cladovei, județul Mehedinţi, cu 
suprafaţa de 646 mp, intabulat în CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu nr. cadastral 2012, preţ pornire licitaţie 48.293,00 
lei (exclusiv TVA). 
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Conform procesului verbal din data de 11.11.2015, ora 1430, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 25.11.2015. 
De asemenea, la data de 25.11.2015, ora 1430, la data de 09.12.2015, ora 1430 şi la data de 23.12.2015, ora 1430, la sediul 
lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, 
jud. Mehedinţi au fost organizate licitaţii pentru valorificarea bunurilor imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC 
Interfood Prod Imex SRL, la preţurile de pornire reduse cu 30% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, 
conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
- imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 87, cartier Schela Cladovei, județul Mehedinţi, 
intabulat în CF nr 4419/N, cu nr. cadastral 309, compus din suprafaţa de teren de 1882,70 mp şi construcţiile C1-Hală 
Lucru, Sediu Firmă și C2-Șopron cu suprafaţa construită totală de 924,37 mp, preţ pornire licitaţie 587.738,90 lei 
(exclusiv TVA); 
- teren situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timișoarei, nr .81, cartier Schela Cladovei, județul Mehedinţi, cu 
suprafaţa de 646 mp, intabulat în CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu nr. cadastral 2012, preţ pornire licitaţie 48.293,00 
lei (exclusiv TVA). 
Conform proceselor verbale din data de 25.11.2015, ora 1430, din data de 09.12.2015, ora 1430 şi din data de 23.12.2015, 
ora 1430, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite 
spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă a bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, la preţurile 
reduse cu 40% faţă de preţurile de pornire stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de vânzare, 
respectiv: 
1. Imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 87, cartier Schela Cladovei, județul Mehedinţi, 
intabulat în CF nr 4419/N, cu nr. cadastral 309, compus din suprafaţa de teren de 1882,70 mp şi construcţiile C1-Hală 
Lucru, Sediu Firmă și C2-Șopron cu suprafaţa construită totală de 924,37 mp, preţ pornire licitaţie 503.776,20 lei 
(exclusiv TVA); 
2. Teren situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timișoarei, nr .81, cartier Schela Cladovei, județul Mehedinţi, cu 
suprafaţa de 646 mp, intabulat în CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu nr. cadastral 2012, preţ pornire licitaţie 41.394,00 
lei (exclusiv TVA). 
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 Interfood Prod Imex SRL nr. RO 97BRDE 260SV41642672600 
deschis la BRD Drobeta-Turnu-Severin şi a actelor de identificare ale ofertantului şi ale reprezentantului acestuia până 
la cel târziu ziua anterioară ţinerii licitaţiei. 
Licitaţia pentru bunurile imobile va avea loc în data de 20.01.2016, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar Yna 
Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, iar în cazul 
în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 03.02.2016, ora 1430, la data de 
17.02.2016, ora 1430, la data de 02.03.2016, ora 1430, la data de 16.03.2016, ora 1430, respectiv la data de la data de 
30.03.2016, ora 1430. 
De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul 
judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex 
SRL, la preţuri reduse cu 50% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare. 
Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 13.01.2016, urmând a fi reluată în fiecare zi de miercuri a 
săptămânii, ora 1430 pâna la valorificarea tuturor bunurilor. 
Anunţul privind licitaţia publică cu strigare a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC 
Interfood Prod Imex SRL, a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 05.01.2016 şi în ziarul local 
Piaţa Severineană din data de 05.01.2016, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului s-a emis factura nr. 1601/05.01.2016 în sumă de 671,00 lei de către SC Piaţa Severineană 
SRL, care a fost achitată cu OP nr. 3/11.01.2016. 
De asemenea, anunţul a fost publicat şi pe site-uri de publicitate, după cum urmează: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Licitaţii. 
Pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, scoase la vânzare la preţurile 
de pornire reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, s-au 
organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, la ora 1430, astfel: 13.01.2016, 20.01.2016 şi 
27.01.2016, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile oferite spre vânzare, lichidatorul 
judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare, conform proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului raport. 
La data de 20.01.2016, ora 1430, 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 
imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Interfood Prod Imex SRL, la preţurile de pornire reduse cu 40% faţă de 
preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
- Imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 87, cartier Schela Cladovei, județul Mehedinţi, 
intabulat în CF nr 4419/N, cu nr. cadastral 309, compus din suprafaţa de teren de 1882,70 mp şi construcţiile C1-Hală 
Lucru, Sediu Firmă și C2-Șopron cu suprafaţa construită totală de 924,37 mp, preţ pornire licitaţie 503.776,20 lei 
(exclusiv TVA); 
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- Teren situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Calea Timișoarei, nr .81, cartier Schela Cladovei, județul Mehedinţi, cu 
suprafaţa de 646 mp, intabulat în CF nr 53871 (nr vechi CF 2277) cu nr. cadastral 2012, preţ pornire licitaţie 41.394,00 
lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 20.01.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la 
data de 03.02.2016. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
valorificarea bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 29.01.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


