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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 32, data emiterii: 23.06.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6816/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Moval Plast SRL, cod de identificare fiscală RO 15629492, sediul social în sat Şimian, comuna Şimian, 
nr. 6, str. 21, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/102/2013. 
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 Moval Plast SRL, conform 
Sentinţei nr. 1015/2013 din şedinţa publică din 02.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6816/101/2013, 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 5 (cinci) 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 Moval Plast SRL 
Număr dosar: 6816/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Moval Plast 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. 2612/08.02.2016, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 30, din data de 05.02.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 30, din data de 05.02.2016 poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL. 
La data de 15.02.2016, ora 1500, 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 Moval Plast SRL, la preţuri diminuate cu 25% faţă de preţurile de 
pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. Imobil Pensiune Turistică în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, intabulată în CF nr. 31066 Băile Herculane, judeţul 
Caraş Severin, preţ pornire licitaţie 214.684,50 euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 15.02.2016, ora 1500, 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 29.02.2016, 1500. 
De asemenea, pentru valorificarea bunurilor imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, la preţuri 
diminuate cu 25% faţă de preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după 
cum urmează: 
1. Imobil Pensiune Turistică în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, intabulată în CF nr. 31066 Băile Herculane, judeţul 
Caraş Severin, preţ pornire licitaţie 214.684,50 euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA), 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 după cum 
urmează: la data de 29.02.2016, ora 1500, la data de 07.03.2016, ora 1500, la data de 21.03.2016, ora 1500 şi la data de 
04.04.2016, ora 1500. 
Conform proceselor verbale de licitaţie din data de 15.02.2016, ora 1500, din data de 29.02.2016, ora 1500, din data de 
07.03.2016, ora 1500, din data de 21.03.2016, ora 1500 şi din data de 04.04.2016, ora 1500, lichidatorul judiciar constată 
faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând a se publica un 
nou anunţ de vânzare. 
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În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
continuat la expunerea pe piaţă a bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, la preţuri 
diminuate cu 25% faţă de preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după 
cum urmează: 
1. Imobil Pensiune Turistică în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, intabulată în CF nr. 31066 Băile Herculane, judeţul 
Caraş Severin, preţ pornire licitaţie 214.684,50 euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunurile imobile va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi la data de 09.05.2016, ora 1500, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 23.05.2016, ora 1500, la data de 
06.06.2016, ora 1500, la data de 20.06.2016, ora 1500, la data de 04.07.2016, ora 1500 şi la data de 18.07.2016, ora 1500. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 25.04.2016 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 22.04.2016, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 1989/22.04.2016 în sumă de 643,00 lei de către Piaţa Severineană 
SRL, care a fost achitată cu ordinul de plată nr. 16/25.04.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site–urile : www.locbun.ro, 
www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro, conform 
dovezilor anexate. 
La data de 09.05.2016, ora 1500, 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 Moval Plast SRL, la preţuri diminuate cu 25% faţă de preţurile de 
pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. Imobil Pensiune Turistică în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, intabulată în CF nr. 31066 Băile Herculane, judeţul 
Caraş Severin, preţ pornire licitaţie 214.684,50 euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 09.05.2016, ora 1500, 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 23.05.2016, 1500. 
De asemenea, pentru valorificarea bunurilor imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, la preţuri 
diminuate cu 25% faţă de preţurile de pornire stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după 
cum urmează: 
1. Imobil Pensiune Turistică în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, intabulată în CF nr. 31066 Băile Herculane, judeţul 
Caraş Severin, preţ pornire licitaţie 214.684,50 euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului); 
2. Imobil situat în Pecinişca, nr. 56F – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30560 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Imobil situat în Pecinişca, nr. 102 – Băile Herculane, intabulat în CF nr. 30209 Băile Herculane, jud. Caraş Severin, 
preţ pornire licitaţie 640.392,00 lei (exclusiv TVA), 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 după cum 
urmează: la data de 23.05.2016, ora 1500, la data de 06.06.2016, ora 1500 şi la data de 20.06.2016, ora 1500. 
Conform proceselor verbale de licitaţie din data de 23.05.2016, ora 1500, din data de 06.06.2016, ora 1500 şi din data de 
20.06.2016, ora 1500, 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 04.07.2016, ora 1500. 
S-a încheiat Contractul de prestări servicii între Patrutescu I. Dan I.I., în calitate de prestator şi Moval Plast SRL, prin 
lichidator judiciar, în calitate de beneficiar, având ca obiect servicii de evaluare privind „Analiza de risc la securitatea 
fizică“ pentru obiectivul Pensiune turistică situat în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş-Severin, preţul 
contractului fiind de 2.000,00 lei. 
După primirea Raportului privind evaluarea de risc la securitate fizică a obiectivului Pensiune turistică situat în Băile 
Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş-Severin, existent în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, s-a achitat 
factura nr. 010/17.02.2016 în sumă de 2.000,00 lei către Patrutescu I. Dan I.I., cu OP nr. 15/18.02.2016, conform 
dovezii anexate. 
S-a primit adresa din data de 12.02.2016 de la BEJ Sima Ion privind dosarul execuţional nr. 30/2015 prin care a adus la 
cunoştinţa lichidatorului judiciar că în data de 22.02.2016, ora 800, să fie prezent la imobilul menţionat în dispozitivul 
titlului executoriu „Pensiune turistică“ situat în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş-Severin pentru a participa 
la executarea silită. 
Pentru data de 22.02.2016, ora 800, lichidatorul judiciar a trimis un reprezentant pentru a participa la executarea silită, 
ocazie cu care s-a încheiat Procesul verbal din data de 22.06.2016, ora 800, constatându-se că în imobil a fost găsită dna. 
Ţăruş Mioara legitimată cu CI seria CS nr. 466010, în calitate de cameristă în cadrul pensiunii, care a declarat că este 
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împuternicită de către dl. Martinescu Florin Enache să preia situaţia actuală având şi calitatea de prietenă a acestuia, pe 
care îl anexăm la prezentul raport,. 
Cu ocazia punerii în executare a Sentinţei nr. 252/2015, lichidatorul judiciar a contactat o firmă, respectiv 
Zonadepublicitate SRL, căreia i-a solicitat să confecţioneze un număr de trei bannere şi să le monteze la locuri vizibile 
pe pereţii Pensiunii turistice. 
Pentru confecţionarea şi montarea celor trei bannere s-a achitat factura nr. 1126/22.02.2016 în sumă de 752,40 lei cu 
chitanţa nr. 714/23.02.2016, conform dovezii anexate. 
După montarea acestor bannere şi după plecarea executorului judecătoresc, imediat au fost rupte de către persoana 
desemnată de dl. Martinescu să preia situaţia. 
La data de 24.02.2016, lichidatorul judiciar a creditat debitoarea cu suma de 3.000,00 lei în vederea asigurării 
cheltuielilor privind achitarea asigurării Pensiunii turistice Băile Herculane. 
Poliţa de asigurare nr. 550251650/24.02.2016 a fost achitată cu OP nr. 16/25.02.2016, conform dovezii anexate. 
Pentru termenul din data de 17.03.2016 privind dosarul nr. 1117D/2015* aflat pe rolul Curţii Constituţionale, 
lichidatorul judiciar a formulat Concluzii prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei ridicată de Cabinet 
Individual de Insolvenţă Radu Bufan, în calitate de administrator judiciar al MEF Martinescu Invest SRL. 
Concluziile au fost comunicate la nr. de fax al Curţii Constituţionale la data de 02.03.2016, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a formulat Sesizarea nr. 88/02.03.2016 către Inspectoratul de Poliţie al judeţului Caraş-Severin – 
Serviciul de Investigare a Fraudelor, privind activităţile economice ilicite efectuate de MEF Martinescu Invest SRL la 
imobilul pensiune turistică situat în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş-Severin. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a formulat Sesizarea nr. 89/02.03.2016 către Direcţia Regională Antifraudă 5 Deva, 
privind activităţile economice ilicite efectuate de MEF Martinescu Invest SRL la imobilul pensiune turistică situat în 
Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş-Severin. 
Sesizarea nr. 88/02.03.2016 şi sesizarea nr. 89/02.03.2016 au fost expediate prin scrisori recomandate cu confirmare de 
primire la data de 03.03.2016, conform dovezii anexate. 
Direcţia Regională Antifraudă 5 Deva a formulat răspuns cu adresa nr. A_FHD2649/14.03.2016 Nr. RIIP 911664, prin 
care a comunicat că se evaluează gradul de risc fiscal al situaţiei semnalate şi sunt prioritizate resursele necesare 
prevenirii, combaterii şi descoperirii faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală. 
Pentru expedierea celor două sesizări s-a achitat factura nr. 0318153/03.03.2016 în sumă de 15,60 lei către CN Poşta 
Română SA, conform dovezii anexate. 
La data de 09.03.2016 s-a primit un mail de BEJ Timonea Mihai, prin care a comunicat că, la cererea creditorului 
urmăritor Moval Plast SRL, se va proceda la actualizarea cu indicele de inflaţie a creanţei din Sentinţa civilă nr. 
596/2011 pronunţată de Judecătoria Caransebeş în dosarul nr. 2550/208/2010. 
La data de 10.03.2016 s-a primit de BEJ Timonea Mihai, Procesul verbal întocmit la data de 10.03.2016 în dosarul nr. 
978/2011/10.06.2016, pe care îl anexăm la prezentul raport. 
Lichidatorul judiciar a formulat Sesizarea nr. 105/14.03.2016 către SC Enel Energie SA, privind branşamentul şi 
consumul ilicit de energie electrică efectuat de MEF Martinescu Invest SRL la imobilul pensiune turistică situat în Băile 
Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş-Severin. 
Sesizarea nr. 105/14.03.2016 a fost comunicată la nr. de fax al Enel Energie SA la data de 14.03.2016, precum şi prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform dovezilor anexate. 
Pentru expedierea Sesizării nr. 105/14.03.2016 s-a achitat factura nr. 9822544/14.03.2016 în sumă de 7,80 lei către CN 
Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
La data de 16.03.2016 s-a primit răspuns de la Enel Energie SA, prin care a comunicat că, întrucât nu există contract 
activ încheiat cu MEF Martinescu Invest SRL pentru locul de consum situat în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. 
Caraş Severin, nu poate fi soluţionată sesizarea făcută de lichidatorul judiciar. 
Cu adresa nr. 110/15.03.2016, comunicată la nr. de fax al BEJ Timonea Mihai la data de 15.03.2016, lichidatorul 
judiciar i-a solicitat acestuia să procedeze la actualizarea sumei până la data plăţii efective a sumei pe care SC Moval 
Plast SRL o are de recuperat de la Martinescu Florin Enache şi Ţăruş Mioara. 
Cu adresa nr. 112/17.03.2016, comunicată la nr. de fax al SC Enel Energie SA la data de 17.03.2016, precum şi prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, lichidatorul judiciar a comunicat că, în cazul în care nu se vor 
întreprinde măsurile legale care se impun, va fi nevoit să sesizeze organele de urmărire penală. 
Pentru expedierea adresei nr. 112/17.03.2016 s-a achitat factura nr. 9822623/17.03.2016 în sumă de 6,30 lei către CN 
Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
Cu adresa din data de 23.03.2016, Enel Energie SA a formulat răspuns prin care a comunicat că sesizarea a fost 
retransmisă către operatorul de distribuţie zonal Enel Distributie Banat, pentru analiză şi luarea măsurilor ce se impun în 
cazul semnalat de lichidatorul judiciar. 
Lichidatorul judiciar a formulat Sesizarea nr. 119/24.03.2016 către Primăria Băile Herculane, privind lucrările de 
construcţie ilegale efectuate fără autorizaţie la imobilul pensiune turistică situat în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, 
jud. Caraş-Severin de către dl. Moşuţ Constantin. 
Sesizarea nr. 119/24.03.2016 a fost comunicată la nr. de fax al Primăriei Băile Herculane la data de 24.03.2016, precum 
şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform dovezilor anexate. 
Pentru expedierea Sesizării nr. 119/24.03.2016 s-a achitat factura nr. 9822745/24.03.2016 în sumă de 7,80 lei către CN 
Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
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Cu adresa nr. 7618/22.04.2016, Primăria Oraşului Băile Herculane a formulat răspuns, prin care a informat că în arhiva 
Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nu se regăsesc măsuri aplicate dlui. Moşuţ Constantin Valer, 
administrator al SC Moval PLast SRL, pentru lucrări de construcţii executate fără autorizaţie de construire la pensiunea 
turistică situată în str. Gării, nr. 60. 
S-a primit Procesul verbal din data de 28.03.2016 privind dosarul nr. 978/2011/28.03.2016 de la BEJ Timonea Mihai, e 
care îl anexăm la prezentul raport. 
Lichidatorul judiciar a formulat Memoriul nr. 140/04.04.2016 către Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Caraş-Severin, prin care a solicitat analiza posibilităţii existenţei unor situaţii de încălcări ale legii constând în 
constrângere, ameninţare, şantaj sau trafic de influenţă asupra magistraţilor implicaţi în soluţionarea dosarelor aflate în 
circumscripţia Tribunalului Caraş-Severin în care sunt părţi litigante Moval Plast SRL şi MEF Martinescu Invest SRL. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a formulat Memoriul nr. 139/04.04.2016 către Preşedintele Tribunalului Caraş-
Severin, prin care a solicitat analiza posibilităţii existenţei unor situaţii de încălcări ale legii constând în constrângere, 
ameninţare, şantaj sau trafic de influenţă asupra magistraţilor implicaţi în soluţionarea dosarelor aflate în circumscripţia 
Tribunalului Caraş-Severin în care sunt părţi litigante Moval Plast SRL şi MEF Martinescu Invest SRL. 
Tribunalul Caraş-Severin – Biroul Informare şi Relaţii Publice a formulat răspuns cu adresa nr. 10/BIRP/11.04.2016, 
prin care a comunicat că memoriul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Caransebeş. 
De asemenea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a formulat răspuns cu adresa NR. 
13/VIII/1/2016/11.04.2016, prin care a comunicat că plângerea a fost trimisă, spre soluţionare, Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Timişoara. 
Memoriul nr. 139/04.04.2016 către Preşedintele Tribunalului Caraş-Severin şi Memoriul nr. 140/04.04.2016 către Prim 
Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin au fost expediate prin scrisori recomandate cu confirmare 
de primire la data de 04.04.2016, conform dovezii anexate. 
Pentru expedierea celor două documente s-a achitat factura nr. 9822905/04.04.2016 în sumă de 18,80 lei către CN Poşta 
Română SA, conform dovezii anexate. 
S-a primit adresa nr. 13076/01.04.2016 de la A.J.F.P. Mehedinţi – Biroul Evidenţa pe Plătitor Persoane Juridice, prin 
care s-a comunicat că suma de 36.321,00 lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi TVA la SC Moval Plast SRL, s-a stins 
astfel: 
- dobânzi şi penalităţi TVA – 29.616,00 lei – autocompensare; 
- alte obligaţii – 6.705,00 lei – notă compensare nr. 6827/17.03.2016. 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul Moşuţ Constantin-Valer, prin 
care a solicitat să se dispună evacuarea pârâtului şi a oricăror alte persoane din imobilul pensiune turistică situat în Băile 
Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş-Severin, aflat în proprietatea SC Moval Plast SRL. 
Cererea de chemare în judecată a fost expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către Judecătoria 
Caransebeş la data de 11.04.2016, pentru expedierea cererii achitându-se factura nr. 9843273/11.04.2016 în sumă de 
9,40 lei către CN Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a formulat şi a comunicat la nr. de fax al Judecătoriei Caransebeş în dosarul nr. 1459/20/2016, 
având ca obiect „evacuare“, o comunicare, conform dovezii anexate. 
De asemenea, pentru termenul din data de 15.06.2016, lichidatorul judiciar a formulat şi a comunicat la nr. de fax al 
Judecătoriei Caransebeş în dosarul nr. 1459/20/2016, răspuns la întâmpinarea depusă de pârâtul Moşuţ Constantin Valer 
la cererea de chemare în judecată. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 1459/208/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Caransebeş având ca obiect 
„evacuare“ şi s-a constatat că la termenul din data de 15.06.2016 instanţa a admis acţiunea precizată de reclamanta SC 
Moval Plast SRL prin lichidator judiciar YNA Consulting SPRL în contradictoriu cu pârâtul Moşuţ Constatin Valer 
având ca obiect evacuare. A dispus evacuarea pârâtului din imobilul pensiune turistică – proprietatea reclamantei – 
situate în Băile Herculane , strada Gării nr. 60, judeţul Caraş-Severin , intabulat în CF 31066 Băile Herculane. 
Lichidatorul judiciar a formulat o cerere către BEJ Brad T. Gheorghe, prin intermediul căreia a solicitat punerea în 
executare silită a titlului executoriu actul de adjudecare din data de 12.05.2009, emis de BEJ Timonea Mihai, în sensul 
punerii în posesia SC Moval Plast SRL şi implicit evacuării persoanelor care ocupă pe nedrept imobilul pensiune 
turistică situat în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş-Severin. 
Cererea nr. 42/27.04.2016 a fost înregistrată la registratura BEJ Brad. T. Gheorghe sub nr. 137/EX/2016/28.04.2016. 
S-a achitat factura nr. 121/05.05.2016 emisă de BEJ Brad T. Gheorghe reprezentând cheltuieli executare silită în dosar 
nr. 137/EX/2016, cu OP nr. 17/05.05.2016, conform dovezii anexate. 
S-a încuviinţat cererea de executare silită prin Încheierea nr. 842/2016 pronunţată în dosarul nr. 1742/208/2016 de către 
Judecătoria Caransebeş. 
Executorul judecătoresc a transmis toate notificările către părţile implicate, iar ulterior a fost formulată cerere de 
suspendare provizorie de către SC MEF Martinescu Invest SRL, prin administrator judiciar, care a avut termen după 
data la care trebuia efectuată executarea. 
Nu avem cunoştinţă din ce considerente, executorul judecătoresc a refuzat să mai facă executarea la termenul stabilit, 
motiv pentru care s-a formulat cerere de renunţare la executare. 
Cererea de renunţare la executare a fost comunicată la nr. de fax al Judecătoriei Caransebeş pentru dosarul nr. 
2149/208/2016, la data de 09.06.2016, conform dovezii anexate. 
În temeiul art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit raportul asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 1, din data de 21.06.2016. 
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Raportul şi planul de distribuire vizează sumele obţinute din vânzarea a diverse bunuri mobile, constând în mijloace 
fixe, proprietatea SC Moval Plast SRL. 
Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 1, din data de 
21.06.2016 va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 27.06.2016. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
valorificarea bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 27.06.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


