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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 40, data emiterii: 08.02.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1498/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Adrian Curelea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Lenadi Impex SRL, cod de identificare fiscală 17510373, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Dr. 
Babeş, nr. 73, bl. 1, sc. 4, et. 3, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/250/2005. 
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 Lenadi Impex SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform Sentinţei nr. 874/2014 din şedinţa publică de la 17.09.2014, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1498/101/2014, 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 Lenadi Impex SRL 
Număr dosar: 1498/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Adrian Curelea. 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Lenadi Impex SRL 
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 17.09.2014-08.02.2016, au fost încasate sume din 
valorificarea unor bunuri mobile din patrimoniul debitoarei în valoare de 5.244,59 din care TVA în sumă de 1.015,08 lei. 
De asemenea, a fost încasată suma de 125,00 lei reprezentând contravaloare caiete de sarcini.  
Valoarea totală a sumelor încasate în perioada 17.09.2014-08.02.2016 este de 5.369,59 lei. 
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 17.09.2014-08.02.2016 nu s-au încasat 
sume din creanţe întrucât societatea nu înregistrează creanţe care ar putea fi încasate în vederea distribuirii către creditori. 
În aceeaşi perioadă, s-au încasat dobânzi de 5,22 lei. 
3. Menţiuni privind plata retribuţiei administratorului/lichidatorului judiciar –După deschiderea procedurii de 
insolvenţă, în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 20.06.2014 s-a stabilit ca onorariul administratorului judiciar să fie 
în valoare de 1.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi 10% (exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din valorificarea 
bunurilor şi recuperarea creanţelor.  
După deschiderea procedurii de faliment, în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 19.12.2014 şi confirmarea 
judecătorului sindic prin Încheierea  din Camera de Consiliu din data de 21.01.2015 s-a stabilit ca onorariul lichidatorului 
judiciar să fie în valoare de 1.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi 10% (exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din 
valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 
Onorariul fix cuvenit administratorului/lichidatorului judiciar pentru perioada 20.06.2014-08.02.2016  este în sumă de 
8.000,00 lei (8 luni x 1.000,00 lei/lună) la care se adaugă TVA în sumă de 1.600,00 lei.  
Onorariul variabil cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 17.09.2014-08.02.2016 este în sumă de 537,48 lei TVA 
inclus. 
Onorariul total al administratorului/ lichidatorului judiciar cuvenit pentru perioada 20.06.2014-08.02.2016  este în sumă de 
10.137,48 lei, TVA inclus. 
Având în vedere că societatea nu a avut bunuri care să acopere onorariul cuvenit, cheltuielile de procedură şi sumele 
înscrise în tabelul de creanţe, onorariul pe care urmează să îl ia administratorul/lichidatorul judiciar este în sumă de 3.014,11 
lei, TVA inclus. 
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – 
Însumând soldul iniţial 0,00 lei cu sumele încasate în perioada 17.09.2014 – 03.12.2015, rezultă un disponibil în sumă de 
5.374,81 lei. 
Din disponibilul existent, sumele încasate au fost utilizate după cum urmează: 
- cheltuieli procedură – 2.310,40 lei (anunţuri publicitare, onorariu evaluare, onorariu expertiză contabilă, cheltuieli pttr); 
- comisioane bancare – 50,30 lei; 
Total cheltuieli procedură: 2.360,70 lei. 
După scăderea cheltuielilor de procedură, rămâne un disponibil în sumă de 3.014,11 lei, care urmează a fi ridicat ca onorariu 
de către administratorul/lichidatorul judiciar. 
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5. Alte menţiuni – Nu s-au reţinut sume pentru acoperirea cheltuielilor viitoare. 
Plan de distribuire între creditori nr. 2 

Număr dosar: 1498/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Adrian Curelea. 
Temei juridic: art. 122 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Lenadi Impex SRL 
Nu au fost distribuite sume către creditori, întrucât sumele încasate din valorificarea bunurilor nu au fost suficiente nici 
pentru acoperirea cheltuielilor de procedură, respectiv plata onorariului. 
Termen procedural: 10.02.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 
 


