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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 118, data emiterii: 05.05.2016 

1. Date privind dosarul: număr dosar 8448/101/2007, 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 Grivas SRL, cod de identificare fiscală RO14413864, sediul social Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, 
nr. 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/20/2002. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală 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 Grivas SRL, reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, conform sentinţei comerciale nr. 309/F, din şedinţa publică din data de 04.06.2009, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în temeiul art. 106 alin. 1 din Legea 
privind procedura insolvenţei comunică raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului SC Grivas SRL, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) 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 trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului SC Grivas SRL 
Număr dosar: 8448/101/2007 Tribunal Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Aristică Orfescu. 
Temei juridic: art. 106 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Grivas 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. 2403/04.02.2016, a raportului 
trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului, nr. 114, din data de 04.02.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul trimestrial, nr. 114, din data de 04.02.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Grivas. 
La data de 08.02.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunului imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, existent în patrimoniul 
debitoarei SC Grivas SRL, la preţul diminuat cu 40% faţă de preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare, conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25.07.2014, compus din: 
- Hală producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A; 
- Depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A; 
- Atelier mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943; 
- Cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (828,92), cu nr. cadastral 2943/8/0/1; 
- Hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1; 
- Centrală termică (20,64 mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1; 
- Reţele, platforme, împrejmuiri; 
- Teren curţii construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943, la preţul de pornire al licitaţiei de 1.737.290,40 lei 
exclusiv TVA. 
Conform procesului verbal din data de 08.02.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, 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 bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Grivas SRL, la preţul diminuat cu 40% 
faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25.07.2014, respectiv, 
bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, compus din: 
- Hală producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A; 
- Depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A; 
- Atelier mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943; 
- Cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (828,92), cu nr. cadastral 2943/8/0/1; 
- Hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1; 
- Centrală termică (20,64 mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1; 
- Reţele, platforme, împrejmuiri; 
- Teren curţii construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943, la preţul de pornire al licitaţiei de 1.737.290,40 lei 
exclusiv TVA. 
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Licitaţia va avea loc în data de 07.03.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, 
din 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 data de 21.03.2016, ora 1400 şi la data de 04.04.2016, ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică pentru bunul imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Grivas SRL, a fost publicat 
în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 24.02.2016 şi în ziarul local Piaţa Severineană din data de 26.02.2016, 
conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a plătit factura nr. 1782/24.02.2016 în sumă de 353,00 lei către Piaţa 
Severineană SRL, cu ordinul de plată nr. 30/05.03.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site–urile depublicitate: olx.ro, 
locbun.ro, licitati-iinsolventa.ro. 
La data de 07.03.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunului imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, existent în patrimoniul 
debitoarei SC Grivas SRL, la preţul diminuat cu 40% faţă de preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare, conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25.07.2014, compus din: 
- Hală producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A; 
- Depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A; 
- Atelier mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943; 
- Cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (828,92), cu nr. cadastral 2943/8/0/1; 
- Hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1; 
- Centrală termică (20,64 mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1; 
- Reţele, platforme, împrejmuiri; 
- Teren curţii construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943, la preţul de pornire al licitaţiei de 1.737.290,40 lei 
exclusiv TVA. 
Conform procesului verbal din data de 07.03.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, la 
data de 21.03.2016, ora 1400. 
Având în vedere dispoziţiile judecătorului sindic la termenul de judecată din data de 04.02.2016, în temeiul art. 14 şi 
următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Creditorilor debitoarei SC Grivas SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea preţului de ponire a licitaţiei stabilit prin raportul de evaluare nr. 49/22.09.2015, respectiv 1.241.254,00 
lei (exclusiv TVA), pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea 
SC Grivas SRL (societate aflată în faliment conform sentinţei comerciale nr. 309/04.06.2009) compus din: hală 
producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A, depozit 
combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A, atelier 
mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943, cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (828,92), cu 
nr. cadastral 2943/8/0/1, hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1, centrală termică (20,64 mp), cu nr. 
cadastral 2943/11/0/1, reţele, platforme, împrejmuiri, teren curţi construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943“, 
şedinţa urmând să aibă loc la data de 21.03.2016, ora 1430 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. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 115, din data de 09.03.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 4983/10.03.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 115, din data de 09.03.2016, a fost publicată şi poate fi vizualizată 
şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Grivas. 
La data de 21.03.2016, ora 1430, 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, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Grivas SRL 
având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea preţului de pornire a licitaţiei stabilit prin raportul de evaluare nr. 49/22.09.2015, respectiv 1.241.254,00 
lei (exclusiv TVA), pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea 
SC Grivas SRL (societate aflată în faliment conform sentinţei comerciale nr. 309/04.06.2009) compus din: hală 
producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A, depozit 
combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A, atelier 
mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943, cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (828,92), cu 
nr. cadastral 2943/8/0/1, hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1, centrală termică (20,64 mp), cu nr. 
cadastral 2943/11/0/1, reţele, platforme, împrejmuiri, teren curţi construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Grivas SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
21.03.2016, orele 1430, a trimis punct de vedere în scris următorul creditor: 
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dl. Florea Mihai, în calitate de supervizor şi prin dl. Jiga Caius Dan, 
în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. 63/18.03.2016, transmis la adresa de mail, care deţine 
o creanţă în procent de 49,78453% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
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Adunarea Creditorilor debitoarei SC Grivas SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la data de 21.03.2016, 
ora 1430, cu un procent de 49,78453% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 
100,00000% din totalul creditorilor prezenţi, hotărăşte: 
1. nu aprobă preţul de pornire a licitaţiei stabilit prin raportul de evaluare nr. 49/22.09.2015, respectiv 1.241.254,00 lei 
(exclusiv TVA), pentru bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea 
SC Grivas SRL (societate aflată în faliment conform sentinţei comerciale nr. 309/04.06.2009) compus din: hală 
producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A, depozit 
combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A, atelier 
mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943, cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943, hală producţie (828,92), cu 
nr. cadastral 2943/8/0/1, hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1, centrală termică (20,64 mp), cu nr. 
cadastral 2943/11/0/1, reţele, platforme, împrejmuiri, teren curţi construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 116/21.03.2016, întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din 
data de 21.03.2016, ora 1430, pentru debitorul SC Grivas SRL, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
22.03.2016, cu adresa nr. 115/22.03.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Grivas SRL şi a fost comunicat la adresele 
de mail ale creditorilor care au depus puncte de vedere în scris. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 117, din data de 21.03.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5863/22.03.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Grivas. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
continuat la expunerea pe piaţă a bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Grivas SRL, la preţul diminuat cu 40% 
faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25.07.2014, respectiv, 
bunul imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, compus din: 
- Hală producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A; 
- Depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A; 
- Atelier mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943; 
- Cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (828,92), cu nr. cadastral 2943/8/0/1; 
- Hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1; 
- Centrală termică (20,64 mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1; 
- Reţele, platforme, împrejmuiri; 
- Teren curţii construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943, la preţul de pornire al licitaţiei de 1.737.290,40 lei 
exclusiv TVA. 
Licitaţia va avea loc în data de 28.04.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, 
din 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 data de 12.05.2016, ora 1400 şi la data de 26.05.2016, ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică pentru bunul imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Grivas SRL, a fost publicat 
în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 25.04.2016 şi în ziarul local Piaţa Severineană din data de 22.04.2016, 
conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a plătit factura nr. 1988/22.04.2016 în sumă de 535,00 lei către Piaţa 
Severineană SRL, cu ordinul de plată nr. 33/25.04.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site–urile depublicitate: olx.ro, 
locbun.ro, licitati-iinsolventa.ro 
La data de 28.04.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL situat în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunului imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, existent în patrimoniul 
debitoarei SC Grivas SRL, la preţul diminuat cu 40% faţă de preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare, conform 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25.07.2014, compus din: 
- Hală producţie (1.805,44 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (292,19 mp) cu nr. cadastral 2943/8/0/1/A; 
- Depozit combustibil (24,00 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (353,85 mp), cu nr. cadastral 2943/4/0/1/A; 
- Atelier mecanic (258,58 mp) cu nr. cadastral 2943; 
- Cabină poartă (10,40 mp), cu nr. cadastral 2943; 
- Hală producţie (828,92), cu nr. cadastral 2943/8/0/1; 
- Hală producţie (412,92 mp) cu nr. cadastral 2943/10/0/1; 
- Centrală termică (20,64 mp), cu nr. cadastral 2943/11/0/1; 
- Reţele, platforme, împrejmuiri; 
- Teren curţii construcţii (7461,85 mp), cu nr. cadastral 2943, la preţul de pornire al licitaţiei de 1.737.290,40 lei 
exclusiv TVA. 
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Conform procesului verbal din data de 28.04.2016, ora 1400, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, la 
data de 12.05.2016, ora 1400. 
În vederea valorificării mijlocului de transport, autoturism Dacia 1310 Cli-Break, nr. înmatriculare MH-02-WKN, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 1.571,00 lei, s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi de luni, la ora 1200, astfel: 
08.02.2016, 15.02.2016, 22.02.2016, 29.02.2016, 07.03.2016, 14.03.2016, 21.03.2016, 28.03.2016, 04.04.2016, 
11.04.2016, 18.04.2016 şi 25.04.2016, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunul oferit spre 
vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii fiecare zi de luni a săptămânii, ora 1200 până la valorificarea 
mijlocului de transport, conform proceselor verbale întocmite şi anexate la prezentul raport. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, , constând în maşini şi utilaje pentru confecţii 
(linie tehnologică completă), materii prime şi mărfuri, respectiv: maşini cusut, maşini acoperire, maşini capsat, maşini 
de croit, maşini de surfilat, maşini de tivit, maşini de tricotat, material sintetic, nasturi, saci, umeraşe, suveică, ace, aţă 
cusut, aţă surfilat, bandă adezivă, bandă agăţătoare, bandă poliamidă, capse nichel, catarame, căptuşeală bleumarin, 
conectoare, cordoane, copiatoare, cretă, elastic, embleme, etichete, dantelă, cutii carton, dispozitiv nasturi, fermoare, 
foarfece, graifer, instalaţie de călcat, masă de călcat, inele plastic, centrală telefonică Panasonic, calculator cu accesorii, 
cântar electronic, obiecte de inventar, (îmbrăcăminte copii), s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi de miercuri 
a săptămânii, la ora 1200, astfel: 10.02.2016, 17.02.2016, 24.02.2016, 02.03.2016, 09.03.2016, 16.03.2016, 23.03.2016, 
30.03.2016, 06.04.2016, 13.04.2016, 20.04.2016, 27.04.2016 şi 04.05.2016, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii fiecare zi de 
miercuri a săptămânii, ora 1200 până la valorificarea tuturor bunurilor, conform proceselor verbale întocmite şi anexate 
la prezentul raport. 
Referitor la hotărârea Adunării Creditorilor din data de 21.03.2016, prin care nu s-a aprobat preţul de pornire a licitaţiei 
stabilit prin raportul de evaluare nr. 49/22.09.2015, respectiv 1.241.254,00 lei (exclusiv TVA), pentru bunul imobil 
situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Cerneţi, nr. 2, jud. Mehedinţi, proprietatea SC Grivas SRL (societate aflată în 
faliment conform sentinţei comerciale nr. 309/04.06.2009) şi raportat la dispoziţiile judecătorului sindic prin Încheierea 
de şedinţă din data de 04.02.2016, lichidatorul judiciar precizează următoarele: 
- menţinerea preţului de valorificare a imobilului la un nivel ridicat conduce la nevalorificarea acestuia (dovadă fiind 
faptul că este expus pe piaţă de aproximativ 6 ani şi nu a manifestat nimeni interes pentru achiziţionarea lui) conduce la 
degradarea acestui imobil, scăderea continuă a valorii de piaţă, aşa cum reiese şi din Raportul de evaluare nr. 
49/22.09.2015, precum şi la creşterea cheltuielilor de procedură (paza şi asigurarea imobilului). 
În ceea ce priveşte optimizarea intereselor creditorilor, lichidatorul judiciar precizează că, găsirea unei soluţii optime de 
maximizare a averii debitorului depinde tot de creditori, întrucât aceştia ar trebui să aprobe preţul de vânzare stabilit la 
nivelul valorii de piaţă, situaţie în care ar exista posibilitatea găsirii unui cumpărător, precum şi diminuarea cheltuielilor 
de procedură. 
De la deschiderea procedurii de faliment până la data de 31.12.2015, în cadrul procedurii de lichidare, au fost realizate 
venituri din vânzarea bunurilor şi recuperarea creanţelor în sumă totală de 546.346,47 lei. Din suma încasată au fost 
distribuite creanţele salariale în sumă de 51.796,00 lei, diferenţa fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de 
procedură, după cum urmează: 
- cheltuieli cu paza – 280.274,39 lei; 
- plăţi salarii – 150.628,91 lei; 
- anunţuri publicitare – 19.664,83 lei; 
- 2% fond lichidare – 14.346,23 lei; 
- creanţe bugetare aferente procedurii – 45.360,00 lei; 
- alte cheltuieli aferente procedurii (inclusiv onorariu lichidator judiciar) – 108.077,96 lei. 
La data întocmirii prezentului raport, în contul societăţii unic de insolvenţă există un disponibil în sumă de 37.580,08 
lei. 
De asemenea, societatea înregistrează datorii către societăţile care au asigurat paza, după cum urmează: 
- SC 69 Grup Guard SRL – 78.193,62 lei; 
- SC 70 Cris Guard SRL – 49.462,51 lei; 
- SC 93 Guard Security SRL – 38.127,61 lei; 
Precizăm faptul că, cele trei societăţi care au asigurat paza se află în procedura de insolvenţă. 
În prezent paza este asigurată de către firma Agenţia de Pază 93 Guard Security SRL, la care au fost achitate toate 
facturile la zi, întrucât o parte din sumele încasate din valorificarea bunurilor mobile a fost reţinută pentru asigurarea 
cheltuielilor necesare asigurării pazei şi securităţii bunurilor. 
De asemenea, la această dată există salarii neachitate din cursul procedurii în sumă totală de 185.856,89 lei. 
Având în vedere nivelul ridicat al cheltuielilor de procedură, lichidatorul judiciar apreciază că expunerea pe piaţă a 
bunului imobil, ar trebui să se facă la valoarea stabilită prin raportul de evaluare nr. 49/22.09.2015, respectiv 
1.241.254,00 lei (exclusiv TVA). 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 05.05.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


