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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 71, data emiterii: 04.11.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4364/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Moretti Plaza SRL, cod de identificare fiscală 23145361, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Orly, nr. 73, bl. S4, sc. 7, et. P, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/67/2008. 
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 Moretti Plaza SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 537, din şedinţa publică din data de 03.12.2012, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4364/101/2012, 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Moretti Plaza SRL 
Număr dosar: 4364/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Moretti Plaza 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, a următoarelor documente 
întocmite în procedură: 
- în BPI nr. 16232/09.09.2016, hotărârea Adunării Creditorilor, nr. 66, din data de 08.09.2016, conform dovezii anexate; 
- în BPI nr. 16227/09.09.2016, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 67, din data de 08.09.2016, conform dovezii 
anexate; 
În BPI nr. 16287/12.09.2016, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea 
cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 68, din data de 
09.09.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 68, din data de 09.092016 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Moretti Plaza. 
Prin adresa nr. 4262/22.09.2016 primită de la Magister SPRL, în calitate de lichidator judiciar al Adelphos Forest 
Industry SRL, având în vedere concluziile Raportului de inspecţie fiscală din 27.11.2015 al DGRFP Timişoara – AJFP 
Caraş Severin, din care rezultă că, în trimestrul I al anului 2015, Moretti Plaza SRL a cumpărat de la Adelphos Forest 
Industry SRL, lemn de foc în valoare de 4.542,00 lei, acesta  a solicitat să i se pună la dispoziţie, în situaţia în care 
există, o copie a facturilor şi actelor justificative care au stat la baza acestor vânzări. 
Cu adresa nr. 354/27.09.2016, comunicată la nr. de fax al Magister SPRL, lichidatorul judiciar a formulat răspuns prin 
care a comunicat că SC Moretti Plaza SRL se află în procedura de faliment conform sentinţei nr. 537 din şedinţa publică 
din data de 03.12.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
în dosarul nr. 4364/101/2012, precizând faptul că, după deschiderea procedurii de faliment, a fost ridicat dreptul de 
administrare a debitoarei şi că nu cunoaşte cine a cumpărat lemne de la Adelphos Forest Industry SRL în valoare de 
4.542,00 lei. 
La data de 03.10.2016, 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, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Moretti Plaza 
SRL având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea propunerii lichidatorului judiciar privind reducerea cu 60% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul 
stabilit în raportul de evaluare, pentru bunul imobil rămas nevalorificat în patrimoniul debitoarei, respectiv, „Spaţiu 
comercial – investiţie în curs, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, clădire de tip 
Spartial + P+1E +M , cu suprafaţa construită de 420,00 mp şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp, terenul fiind 
format din 2 parcele cu suprafaţa de 448 mp înscrise în cartea funciară 56377 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo 
CAD: 319/2/2 şi cartea funciară 54976 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/1“, (necesitatea reducerii 
preţului este justificată de faptul că pentru bunul imobil au fost organizate, până la această dată, un număr de 38 licitaţii, 
la acelaşi preţ, redus cu 55% faţă de preţul de evaluare, respectiv 80.415,00 euro (exclusiv TVA), din care teren 
25.785,00 euro (exclusiv TVA), licitaţii la care nu a manifestat nimeni interes pentru acest bun)“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Moretti Plaza SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
03.10.2016, orele 1400, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
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1. Tonescu Finance S. à R.L., în calitate de cesionar în drepturi al Banca Comercială Română SA, prin mandatar Asset 
Portfolio Servicing Romania SRL, reprezentată de dl. Florian Andrei Florescu, în calitate de reprezentant, care deţine o 
creanţă în procent de 52,80725% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, punct de vedere scris cu adresa nr. 
90399/03.09.2016; 
2. Impuls Leasing Romania IFN SA, reprezentată prin Cabinetul de Avocatură Măcărescu Criana, care deţine o creanţă 
în procent de 6,80988% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, punct de vedere scris cu adresa nr. 
1044/29.09.2016. 
Adunarea Creditorilor convocată de lichidatorul judiciar pentru data de 03.10.2016, ora 1400, cu un procent de 
52,80725% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 88,57731% din totalul creditorilor 
prezenţi sau care au transmis puncte de vedere în scris, a hotărât să se procedeze la reevaluarea bunului imobil rămas 
nevalorificat în patrimoniul debitoarei prin evaluator SC Syndre Valuation SRL. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 69/03.10.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 03.10.2016, ora 1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 04.10.2016, cu adresa nr. 
363/04.10.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 03.10.2016, a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Moretti Plaza 
SRL şi a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care au trimis puncte de vedere în scris. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 70, din data de 03.10.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17841/04.10.2016, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Moretti Plaza SRL. 
S-a solicitat la P.C.P.I. Mehedinţi eliberarea unui extras de carte funciară pentru informare pentru imobilul situat în 
localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, jud. Mehedinţi. În vederea eliberării extrasului de carte funciară, 
lichidatorul judiciar a achitat, din fondurile proprii, suma de 20,00 lei către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Drobeta-Turnu-Severin, cu chitanţa nr. MH 106265/03.10.2016, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 371/13.10.2016, comunicată la adresa de mail a creditorului Tonescu Finance S.àR.L. la data de 
13.10.2016, lichidatorul judiciar a solicitat să i se comunice datele de contact ale evaluatorului Syndre Valuation, 
propus de către Tonescu Finance S.àR.L. pentru întocmirea raportului de evaluare şi aprobat prin hotărârea Adunării 
Creditorilor debitoarei Moretti Plaza SRL din data de 03.10.2016, publicată în BPI nr. 17841/04.10.2016. 
De asemenea, a solicitat ca Tonescu Finance S.àR.L. să exprime un punct de vedere privind bunurile imobile ce 
urmează a fi reevaluate, având în vedere faptul că, în urma analizei ultimelor documente în posesia cărora am intrat, am 
constatat că imobilul „Spaţiu comercial – investiţie în curs situat în Drobeta Turnu Severin, str. Crişan, nr. 148, jud. 
Mehedinţi clădire tip Sparţial+P+1E+M, cu suprafaţa construită de 420 mp“ a fost construit în baza autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare nr. 326 din data de 16.06.2004 cu valabilitate de 12 luni de la data emiterii şi nr. 560 din data de 
08.08.2006 cu valabilitate 36 luni de zile de la data emiterii, eliberate la cererea SC Big Company SRL, urmând ca după 
primirea opiniei, să se procedeze la contactarea evaluatorului numit, in vederea efectuării operaţiunii de reevaluare, 
ataşând la adresă extrasele de carte funciară nr 54976 şi nr. 56377. 
S-a primit răspuns de la Tonescu Finance S.àR.L., prin care a comunicat că apreciază că se pot demara procedurile 
pentru recepţionarea construcţiei de către Moretti Plaza SRL, pentru ca, ulterior, să se solicite intabularea imobilului 
constând în construcţie edificată. De asemenea, a comunicat că împrejurarea că autorizaţia de construire a fost eliberată 
la solicitarea societăţii Big Company, nu constituie un impediment în a solicita recepţionarea construcţiei de către 
Moretti Plaza SRL, în calitatea sa de titular al dreptului de proprietate asupra terenului pe care a fost edificată 
construirea. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 07.11.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


