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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 84, data emiterii: 01.03.2016 

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 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. 

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. 628/12.02.2016, 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. 80, din data de 11.01.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul de activitate, nr. 80, din data de 11.01.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Danart. 
La data de 13.01.2016, 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, 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 13.01.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferit spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să întocmească un 
referat prin care să propună casarea bunurilor. 
Având în vedere că până la această dată au fost organizate un nr. de 49 licitaţii pentru bunurile mobile menţionate mai 
jos, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea unui referat, prin care a 
propus aprobarea casării acestora. 
Prin casarea acestor bunuri s-a urmărit valorificarea acestora ca deşeuri recuperabile, fier vechi, etc., necesitatea casării 
acestor bunuri datorându-se următoarelor aspecte: 
- costurile expunerii pe piaţă a bunurilor mobile generează cheltuieli de procedură care nu pot fi acoperite prin 
valorificarea acestora; 
- bunurile mobile sunt uzate fizic şi moral, prezintă defecţiuni tehnice pentru a căror reparaţie ar necesita cheltuieli 
foarte mari şi nu prezintă atracţie pentru cumpărători; 
- la această dată, toate bunurile mobile se află depozitate în incinta unei alte societăţi comerciale, care la rândul ei se 
află în faliment, iar în perioada următoare imobilul va trebui eliberat întrucât exită un cumpărător care a depus ofertă de 
cumpărare. În situaţia în care bunurile mobile ar fi transportate într-o altă locaţie ar necesita cheltuieli suplimentare cu 
încărcare/descărcare, transport, depozitare, cheltuieli care nu pot fi recuperate din valorificare. 
Referatul privind casarea bunurilor mobile rămase nevalorificate în patrimoniul debitoarei va fi depus la dosarul cauzei 
la termenul din data de 02.03.2016. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Danart SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea referatului privind casarea bunurilor mobile existente în patrimoniul societăţii debitoare SC Danart 
SRL“, necesitatea casării acestor bunuri fiind prezentată în referatul întocmit de lichidatorul judiciar, referat care poate 
fi consultat şi analizat pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro, şedinţa urmând să aibă loc la data de 
03.02.2016, ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, 
ap. 2, jud. Mehedinţi. 
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Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 81, din data de 20.01.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 1288/21.01.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi consultată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Danart SRL. 
La data de 03.02.2016, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Danart SRL, având la ordinea 
de zi: „1. Aprobarea referatului privind casarea bunurilor mobile existente în patrimoniul societăţii debitoare SC Danart 
SRL“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Danart SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
03.02.2016, orele 1400, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Banca Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată de dl. Bebec Adrian, în calitate de Director şi prin 
dna. Ionete Sigina Manuela, în calitate de Director Operaţiuni, punct de vedere scris, cu adresa nr. 270/28.01.2016, care 
deţine o creanţă în procent de 29,68807% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. BRD Groupe Societe Generale Sucursala SA, reprezentată prin dl. Cătălin Marian Lăsculescu, în calitate de avocat, 
punct de vedere scris cu adresa nr. 608/03.02.2016, care deţine o creanţă în procent de 27,98303% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală; 
3. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN (F.N.G.C.I.M.M. S.A. – 
IFN), reprezentată prin dna. Iulia Rebegea, în calitate de Director Coordonator al departamentului Juridic şi Resurse 
Umane şi prin dl. Victor Puiu, în calitate de Şef Serviciu Contencios, punct de vedere scris, cu adresa nr. 
1264282/03.02.2016, care deţine o creanţă în procent de 2,82285% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Danart SRL, convocată de către lichidatorul judiciar la data de 03.02.2016, ora 
1400, cu un procent de 57,67110% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 95,33367% 
din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris a hotărât: 
- aprobă referatul privind casarea bunurilor mobile existente în patrimoniul societăţii debitoare SC Danart SRL. 
Procesul verbal nr. 82/03.02.2016 întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 03.02.2016, ora 1400, 
a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 04.02.2016, cu adresa nr. 41/04.02.2016, conform dovezii 
anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Danart SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 73, din data de 03.02.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2434/04.02.2016, conform dovezii anexate. 
Având în vedere faptul că, împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din data de 03.02.2016, nu au fost formulat 
contestaţii, în termenul legal de 3 zile prevăzut de art. 19 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Procesului verbal de casare a bunurilor mobile rămase nevalorificate în 
patrimoniul debitoarei. 
În urma casării a rezultat o cantitate de 1820 kg deşeuri fier vechi şi o cantitate de 920 kg deşeuri electrice şi 
electronice. 
Deşeurile rezultate au fost valorificate către firma autorizată SC Genko Trading SRL, încasându-se suma de 617,89 lei 
pentru deşeuri fier vechi şi suma de 368,00 lei pentru deşeuri electrice şi electronice, conform documentelor anexate. 
Întrucât în patrimoniul societăţii nu mai există bunuri care să poată fi valorificate şi nici creanţe care ar putea fi 
recuperate în vederea acoperirii creanţelor înscrise la masa credală, în temeiul art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, 
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportul final, nr. 82, din data de 23.02.2016, privind pe debitoarea SC 
Danart SRL, care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 01.03.2016, conform 
dovezii anexate. 
Raportul final, nr. 82, din data de 23.02.2016, a fost publicat şi poate fi consultat şi analizat pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Danart SRL. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a întocmit cererea de închidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, în 
conformitate cu art. 132 alin. 2 din Legea 85/2006, precum şi situaţia financiară privind pe debitoarea SC Danart SRL, 
care au fost publicate şi pot fi consultate şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica 
Portofoliu – Documente Profial SRL 
Raportul final, cererea de închidere a procedurii şi situaţia financiară privind pe debitoarea SC Danart SRL, vor fi 
depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 02.03.2016. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Danart SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea raportului final, a situaţiilor financiare şi a cererii de închidere a procedurii în temeiul art. 132 alin. (2) 
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, întocmite de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Danart 
SRL“,şedinţa urmând să aibă loc la data de 14.03.2016, ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar din Drobeta-Turnu-
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 83, din data de 01.03.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă cu cererea din data de 01.03.2016. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi consultată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Danart SRL. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm să dispuneţi afişarea raportului final şi a cererii de închidere a procedurii 
insolvenţei şi să acordaţi termen pentru exprimarea unui punct de vedere a Adunării Creditorilor cu privire la raportul 
final, la situaţiile financiare şi la cererea de închidere a procedurii insolvenţei privind pe debitoarea SC Danart SRL, 
întocmite de lichidatorul judiciar. 
Termen procedural: 02.03.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


