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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 29, data emiterii: 02.12.2015 

1. Date privind dosarul: număr dosar 8938/101/2013, 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 Total Instal SRL, cod de identificare fiscală 13104488, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 74, etaj parter, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului 
J25/81/2000. 
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 Total Instal SRL, conform 
Sentinţei nr. 976 din şedinţa publică de la 23.10.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8938/101/2013, reprezentată legal prin Motoi Gogu 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Total Instal SRL 
Număr dosar: 8938/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Orfescu Aristică 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Total Instal 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. 16492/01.10.2015, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 28, din data de 01.10.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 28, din data de 01.10.2015 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Total Instal SRL. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei, constând în materiale de construcții și de instalații utilizate în 
activitatea de construcții și în activitățile conexe cu aceasta, birotică, etc., la punctul de lucru al lichidatorului judiciar 
situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, s-au organizat licitaţii 
săptămânal, în fiecare zi de vineri a săptămânii, la ora 1400, la preţuri reduse cu 60% faţă de preţurile înscrise în raportul 
de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 26.08.2015, astfel: 02.10.2015, 09.10.2015, 16.10.2015 
şi 23.10.2015, 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. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
continuat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile, rămase nevalorificate din patrimoniul debitoarei SC Total Instal 
SRL, constând în materiale de construcții și de instalații utilizate în activitatea de construcții și în activitățile conexe cu 
aceasta, birotică, etc., la preţuri reduse cu 70% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, conform hotărârii 
Adunării Creditorilor din data de 26.08.2015. 
Licitaţia pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei va avea loc la data de 07.12 ora 1400, la punctul de 
lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. 
Mehedinţi, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 
14.12.2015 ora 1400, la data de 21.12.2015 ora 1400, la data de 28.12.2015 ora 1400, la data de 04.01.2016 ora 1400, 
respectiv la data de 11.01.2016 ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul local Piaţa Severineană din data 27.11.2015, conform dovezii 
anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 1404/12.12.2015 în sumă de 164,00 lei, care urmează a fi plătită pe 
măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare. 
Pentru termenul de judecată din data de 26.11.2015, lichidatorul judiciar a formulat Concluzii, care au fost depuse la 
grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 26.11.2015, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarelor asociate aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi. 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Explicaţii 

1. 8938/101/2013/a7 
Anulare act fraudulos constând în 

anularea actului fraudulos de 
Soluţia la termenul din data de 26.11.2015: 

Respinge cererea. 
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înstrăinare a imobilului înscris în 
Cartea Funciară nr. 56650 cu nr. 
cadastral 1324/2 situat în Dr. Tr. 

Severin, Calea Timişoarei nr. 
236A, jud. Mehedinţi între SC 
Total Instal SRL, Chiciu Ion 

Ionel şi Chiciu Elena 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 03.12.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


