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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 48, data emiterii: 25.01.2017 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 12541/101/2013, 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 Izolatia SRL, cod de identificare fiscală RO 1616956, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, 
nr. 4B, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/426/1991. 
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 Izolatia SRL, conform Sentinţei 
nr. 103/2015 din şedinţa publică de la 19.02.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 12541/101/2013, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 
106 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei comunică raportul trimestrial privind situaţiile 
financiare ale debitorului SC Izolatia SRL, 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. 

Raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului SC Izolatia SRL 
Număr dosar: 12541/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Orfescu Aristică 
Temei juridic: art. 106 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Izolatia 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. 18931/19.10.2016, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 44, din data de 17.10.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 44, din data de 17.10.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Izolatia SRL. 
În vederea expunerii pe piaţă, lichidatorul judiciar a comandat la o firmă specializată un banner publicitar, care a fost 
amplasat într-un loc cu vizibilitate mărită, pe imobilul situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 203, jud. 
Mehedinţi, conform dovezii anexate. 
Pentru confecţionarea banner-ului s-a achitat factura nr. 1397/29.11.2016 în sumă de 699,60 lei emisă de SC 
Zonadepublicitate SRL, cu OP nr. 29/29.11.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 24.10.2016, ora 1430, 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 Izolatia SRL, la preţurile de pornire reduse cu 40% faţă de preţurile 
stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
1. Apartament cu 1 cameră şi dependinţe situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, Schela Cladovei, Calea Timişoarei, nr. 
161, bl. 6, sc. 1, et. 3, ap. 54, jud. Mehedinţi, intabulat în Extras de Carte Funciară nr. 9574/06.04.2012, compus dintr-o 
cameră şi baie – părţile şi dependinţele commune 105/10000, teren în folosinţă 25/10000 – preţ pornire licitaţie 
12.240,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Proprietate imobiliară situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 48, jud. Mehedinţi, nr. Carte Funciară 50078, 
compus din construcţii, C1 – Construcţie administrativă  - Sc = 163,74 mp – nr. cadastral 3477-C1, C2 – Atelier 
tâmplărie – Sc = 180,00 mp – nr. cadastral 3477-C2, C3 – Magazie instalaţii – Sc = 50,00 mp – nr. cadastral 3477-C3, 
C4 – Atelier electrice – Sc = 27,14 mp – nr. cadstral 3477-C4, C5 – Magazie – Sc = 100,00 mp – nr. cadastral 3477-C5, 
C6 – Magazii materiale construcţii – Sc = 360,00 mp – nr. cadastral 3477-C6, C7 – Magazie – Sc = 180,00 mp – nr. 
cadastral 3477-C7, C8 – Uscător – Sc = 18,91 mp – nr. cadastral 3477-C8, C9 – Magazie materiale construcţii – Sc = 
284,38 mp – nr. cadastral 3477-C9, C10 – Ateliere – Sc= 194,48 mp – nr. cadastral 3477-C10, C11 – Garaj + Cabină 
poartă – Sc = 26,73 mp – nr. cadstral 3477-C11, C12 – Sediu administrativ P+1 – Sc = 104,13 mp – nr. cadastral 3477-
C12, Teren intravilan St = 5.479,00 mp (din măsurători), respectiv 5.598,00 mp (din acte) – nr. cadastral 3477 şi 
Împrejmuire din beton, stâlpi metalici şi scândură - preţ pornire licitaţie 426.540,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Proprietate imobiliară – bloc locuinţe – construcţie nefinalizată situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 203, 
jud. Mehedinţi, compus din: Teren în suprafaţă totală de 624 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072, cu nr. Cadastral 
3455, Subsolul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 50072-C1-U2 şi Parterul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 
mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072-C1-U2 - preţ pornire licitaţie 1.235.700,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Construcția - Hala Fabrica Ceramica, situată in Com. Sisesti, jud. Mehedinti - preţ pornire licitaţie 5.640,00 lei 
(exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 24.10.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat 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 07.11.2016, ora 1430. 
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În vederea valorificării bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izolatia SRL, la preţurile de pornire 
reduse cu 40% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de vânzare, respectiv: 
1. Apartament cu 1 cameră şi dependinţe situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, Schela Cladovei, Calea Timişoarei, nr. 
161, bl. 6, sc. 1, et. 3, ap. 54, jud. Mehedinţi, intabulat în Extras de Carte Funciară nr. 9574/06.04.2012, compus dintr-o 
cameră şi baie – părţile şi dependinţele commune 105/10000, teren în folosinţă 25/10000 – preţ pornire licitaţie 
12.240,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Proprietate imobiliară situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 48, jud. Mehedinţi, nr. Carte Funciară 50078, 
compus din construcţii, C1 – Construcţie administrativă  - Sc = 163,74 mp – nr. cadastral 3477-C1, C2 – Atelier 
tâmplărie – Sc = 180,00 mp – nr. cadastral 3477-C2, C3 – Magazie instalaţii – Sc = 50,00 mp – nr. cadastral 3477-C3, 
C4 – Atelier electrice – Sc = 27,14 mp – nr. cadstral 3477-C4, C5 – Magazie – Sc = 100,00 mp – nr. cadastral 3477-C5, 
C6 – Magazii materiale construcţii – Sc = 360,00 mp – nr. cadastral 3477-C6, C7 – Magazie – Sc = 180,00 mp – nr. 
cadastral 3477-C7, C8 – Uscător – Sc = 18,91 mp – nr. cadastral 3477-C8, C9 – Magazie materiale construcţii – Sc = 
284,38 mp – nr. cadastral 3477-C9, C10 – Ateliere – Sc= 194,48 mp – nr. cadastral 3477-C10, C11 – Garaj + Cabină 
poartă – Sc = 26,73 mp – nr. cadstral 3477-C11, C12 – Sediu administrativ P+1 – Sc = 104,13 mp – nr. cadastral 3477-
C12, Teren intravilan St = 5.479,00 mp (din măsurători), respectiv 5.598,00 mp (din acte) – nr. cadastral 3477 şi 
Împrejmuire din beton, stâlpi metalici şi scândură - preţ pornire licitaţie 426.540,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Proprietate imobiliară – bloc locuinţe – construcţie nefinalizată situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 203, 
jud. Mehedinţi, compus din: Teren în suprafaţă totală de 624 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072, cu nr. Cadastral 
3455, Subsolul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 50072-C1-U2 şi Parterul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 
mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072-C1-U2 - preţ pornire licitaţie 1.235.700,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Construcția - Hala Fabrica Ceramica, situată in Com. Sisesti, jud. Mehedinti - preţ pornire licitaţie 5.640,00 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 la data de 07.11.2016, ora 1430, la data de 21.11.2016, ora 1430 şi la 
data de 05.12.2016, ora 1430. 
Conform proceselor verbale de licitaţie din data de 07.11.2016, ora 1430, din data de 21.11.2016, ora 1430 şi din data de 
05.12.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat 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 19.12.2016, ora 1430. 
De asemenea, în vederea valorificării bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izolatia SRL, la preţurile 
de pornire reduse cu 40% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform regulamentului de vânzare, 
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 la data de 24.10.2016, ora 1430, la data de 07.11.2016, ora 1430, la 
data de 21.11.2016, ora 1430 şi la data de 05.12.2016, ora 1430. 
Conform proceselor verbale de licitaţie din data de 24.10.2016, ora 1430, din data de 07.11.2016, ora 1430, din data de 
21.11.2016, ora 1430 şi din data de 05.12.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, la data 
de 19.12.2016, ora 1430. 
La data de 12.12.2016, s-a primit un mail de la creditorul garantat BRD Groupe Societe Generale SA, care a solicitat 
lichidatorului judiciar să procedeze la convocarea Adunării Creditorilor în vederea reducerii preţului de pornire a 
licitaţiilor la 50% din valoarea rezultată în urma evaluării, solicitând menţionarea în regulamentul de valorificare faptul 
că orice ofertă primită de la potenţiali cumpărători, inferioară procentului menţionat mai sus, să fie prezentată spre 
aprobare Adunării Creditorilor. 
Având în vedere solicitarea creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale SA, în temeiul art. 14 şi următoarele 
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării 
Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 20.12.2016, ora 1300, 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, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea reducerii cu 50% a preţurilor de pornire a licitaţiei faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare 
pentru bunurile imobile şi mobile existente în proprietatea debitoarei SC Izolatia SRL“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 45, din data de 12.12.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 22636/13.12.2016, conform dovezii anexate şi a fost publicată şi poate fi vizualizată şi analizată şi pe 
site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
La data de 12.12.2016, ora 1300, 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 Izolatia SRL 
având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea reducerii cu 50% a preţurilor de pornire a licitaţiei faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare 
pentru bunurile imobile şi mobile existente în proprietatea debitoarei SC Izolatia SRL“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Izolatia SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
20.12.2016, orele 1300 au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, punct de 
vedere scris din data de 20.12.2016, care deţine o creanţă în procent de 89,55152% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală; 
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2. U.A.T. Municipiul Drobeta Turnu Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin dna. Istodor Diana, 
în calitate de director executiv adjunct, punct de vedere scris cu adresa nr. 24370/19.12.2016, care deţine o creanţă în 
procent de 0,01096% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Izolatia SRL convocată de lichidatorul judiciar la data de 20.12.2016, ora 1300, cu 
un procent de 89,56248% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 100,00000% din 
totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: 
1. aprobă reducerea cu 50% a preţurilor de pornire a licitaţiei faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare pentru 
bunurile mobile şi imobile existente în proprietatea debitoarei SC Izolatia SRL. Se vor organiza 12 licitaţii la preţ redus 
cu 50% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, la interval de două săptămâni, ofertele sub 50% din preţul de 
evaluare urmând să fie prezentate pentru aprobare Adunării Creditorilor. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 46/20.12.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 20.12.2016, ora 1300, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.12.2016, cu adresa nr. 
415/21.12.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor din data de 20.12.2016, a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Izolatia SRL şi 
a fost comunicat la adresele de mail sau la nr. de fax ale creditorilor care au transmis punct de vedere scris. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 47, din data de 20.12.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23289/21.12.2016, 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 Izolatia SRL. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la continuarea expunerii pe piaţă a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izolatia SRL, la 
preţurile de pornire reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării 
Creditorilor din data de 20.12.2016, respectiv: 
1. Apartament cu 1 cameră şi dependinţe situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, Schela Cladovei, Calea Timişoarei, nr. 
161, bl. 6, sc. 1, et. 3, ap. 54, jud. Mehedinţi, intabulat în Extras de Carte Funciară nr. 9574/06.04.2012, compus dintr-o 
cameră şi baie – părţile şi dependinţele commune 105/10000, teren în folosinţă 25/10000 – preţ pornire licitaţie 
10.200,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Proprietate imobiliară situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 48, jud. Mehedinţi, nr. Carte Funciară 50078, 
compus din construcţii, C1 – Construcţie administrativă  - Sc = 163,74 mp – nr. cadastral 3477-C1, C2 – Atelier 
tâmplărie – Sc = 180,00 mp – nr. cadastral 3477-C2, C3 – Magazie instalaţii – Sc = 50,00 mp – nr. cadastral 3477-C3, 
C4 – Atelier electrice – Sc = 27,14 mp – nr. cadstral 3477-C4, C5 – Magazie – Sc = 100,00 mp – nr. cadastral 3477-C5, 
C6 – Magazii materiale construcţii – Sc = 360,00 mp – nr. cadastral 3477-C6, C7 – Magazie – Sc = 180,00 mp – nr. 
cadastral 3477-C7, C8 – Uscător – Sc = 18,91 mp – nr. cadastral 3477-C8, C9 – Magazie materiale construcţii – Sc = 
284,38 mp – nr. cadastral 3477-C9, C10 – Ateliere – Sc= 194,48 mp – nr. cadastral 3477-C10, C11 – Garaj + Cabină 
poartă – Sc = 26,73 mp – nr. cadstral 3477-C11, C12 – Sediu administrativ P+1 – Sc = 104,13 mp – nr. cadastral 3477-
C12, Teren intravilan St = 5.479,00 mp (din măsurători), respectiv 5.598,00 mp (din acte) – nr. cadastral 3477 şi 
Împrejmuire din beton, stâlpi metalici şi scândură - preţ pornire licitaţie 355.450,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Proprietate imobiliară – bloc locuinţe – construcţie nefinalizată situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 203, 
jud. Mehedinţi, compus din: Teren în suprafaţă totală de 624 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072, cu nr. Cadastral 
3455, Subsolul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 50072-C1-U2 şi Parterul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 
mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072-C1-U2 - preţ pornire licitaţie 1.029.750,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Construcția - Hala Fabrica Ceramica, situată in Com. Sisesti, jud. Mehedinti - preţ pornire licitaţie 4.700,00 lei 
(exclusiv TVA). 
De asemenea, au fost scoase la vânzare bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Izolatia SRL. Lista cu 
bunurile mobile scoase la vânzare poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar. 
Licitaţia pentru bunurile mobile şi imobile va avea loc în data de 09.01.2017, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 23.01.2017, ora 1430, la data de 07.02.2017, ora 
1430, la data de 21.02.2017, ora 1430, 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. 
Lichidatorul judiciar a somat pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor să anunţe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 22.12.2016 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 23.12.2016, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 3029/22.12.2016 în sumă de 
1.053,00 lei, care a fost achitată cu OP nr. 1, din data de 04.01.2017, conform dovezii anexate. 
La data de 09.01.2017, ora 1430, 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 Izolatia SRL, la preţurile de pornire reduse cu 50% faţă de preţurile 
stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 20.12.2016, după cum urmează: 
1. Apartament cu 1 cameră şi dependinţe situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, Schela Cladovei, Calea Timişoarei, nr. 
161, bl. 6, sc. 1, et. 3, ap. 54, jud. Mehedinţi, intabulat în Extras de Carte Funciară nr. 9574/06.04.2012, compus dintr-o 
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cameră şi baie – părţile şi dependinţele commune 105/10000, teren în folosinţă 25/10000 – preţ pornire licitaţie 
10.200,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Proprietate imobiliară situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 48, jud. Mehedinţi, nr. Carte Funciară 50078, 
compus din construcţii, C1 – Construcţie administrativă  - Sc = 163,74 mp – nr. cadastral 3477-C1, C2 – Atelier 
tâmplărie – Sc = 180,00 mp – nr. cadastral 3477-C2, C3 – Magazie instalaţii – Sc = 50,00 mp – nr. cadastral 3477-C3, 
C4 – Atelier electrice – Sc = 27,14 mp – nr. cadstral 3477-C4, C5 – Magazie – Sc = 100,00 mp – nr. cadastral 3477-C5, 
C6 – Magazii materiale construcţii – Sc = 360,00 mp – nr. cadastral 3477-C6, C7 – Magazie – Sc = 180,00 mp – nr. 
cadastral 3477-C7, C8 – Uscător – Sc = 18,91 mp – nr. cadastral 3477-C8, C9 – Magazie materiale construcţii – Sc = 
284,38 mp – nr. cadastral 3477-C9, C10 – Ateliere – Sc= 194,48 mp – nr. cadastral 3477-C10, C11 – Garaj + Cabină 
poartă – Sc = 26,73 mp – nr. cadstral 3477-C11, C12 – Sediu administrativ P+1 – Sc = 104,13 mp – nr. cadastral 3477-
C12, Teren intravilan St = 5.479,00 mp (din măsurători), respectiv 5.598,00 mp (din acte) – nr. cadastral 3477 şi 
Împrejmuire din beton, stâlpi metalici şi scândură - preţ pornire licitaţie 355.450,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Proprietate imobiliară – bloc locuinţe – construcţie nefinalizată situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 203, 
jud. Mehedinţi, compus din: Teren în suprafaţă totală de 624 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072, cu nr. Cadastral 
3455, Subsolul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 50072-C1-U2 şi Parterul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 
mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072-C1-U2 - preţ pornire licitaţie 1.029.750,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Construcția - Hala Fabrica Ceramica, situată in Com. Sisesti, jud. Mehedinti - preţ pornire licitaţie 4.700,00 lei 
(exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 09.01.2017, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat 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 23.01.2017, ora 1430. 
De asemenea, la data de 23.01.2017, ora 1430, 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 Izolatia SRL, la preţurile de pornire reduse cu 
50% faţă de preţurile stabilite în rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 20.12.2016, 
după cum urmează: 
1. Apartament cu 1 cameră şi dependinţe situat în loc. Drobeta-Turnu-Severin, Schela Cladovei, Calea Timişoarei, nr. 
161, bl. 6, sc. 1, et. 3, ap. 54, jud. Mehedinţi, intabulat în Extras de Carte Funciară nr. 9574/06.04.2012, compus dintr-o 
cameră şi baie – părţile şi dependinţele commune 105/10000, teren în folosinţă 25/10000 – preţ pornire licitaţie 
10.200,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Proprietate imobiliară situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 48, jud. Mehedinţi, nr. Carte Funciară 50078, 
compus din construcţii, C1 – Construcţie administrativă  - Sc = 163,74 mp – nr. cadastral 3477-C1, C2 – Atelier 
tâmplărie – Sc = 180,00 mp – nr. cadastral 3477-C2, C3 – Magazie instalaţii – Sc = 50,00 mp – nr. cadastral 3477-C3, 
C4 – Atelier electrice – Sc = 27,14 mp – nr. cadstral 3477-C4, C5 – Magazie – Sc = 100,00 mp – nr. cadastral 3477-C5, 
C6 – Magazii materiale construcţii – Sc = 360,00 mp – nr. cadastral 3477-C6, C7 – Magazie – Sc = 180,00 mp – nr. 
cadastral 3477-C7, C8 – Uscător – Sc = 18,91 mp – nr. cadastral 3477-C8, C9 – Magazie materiale construcţii – Sc = 
284,38 mp – nr. cadastral 3477-C9, C10 – Ateliere – Sc= 194,48 mp – nr. cadastral 3477-C10, C11 – Garaj + Cabină 
poartă – Sc = 26,73 mp – nr. cadstral 3477-C11, C12 – Sediu administrativ P+1 – Sc = 104,13 mp – nr. cadastral 3477-
C12, Teren intravilan St = 5.479,00 mp (din măsurători), respectiv 5.598,00 mp (din acte) – nr. cadastral 3477 şi 
Împrejmuire din beton, stâlpi metalici şi scândură - preţ pornire licitaţie 355.450,00 lei (exclusiv TVA); 
3. Proprietate imobiliară – bloc locuinţe – construcţie nefinalizată situată în Drobeta-Turnu-Severin, str. Traian, nr. 203, 
jud. Mehedinţi, compus din: Teren în suprafaţă totală de 624 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072, cu nr. Cadastral 
3455, Subsolul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 50072-C1-U2 şi Parterul construcţiei edificat pe terenul de mai sus, având suprafaţa construită de 584,36 
mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50072-C1-U2 - preţ pornire licitaţie 1.029.750,00 lei (exclusiv TVA); 
4. Construcția - Hala Fabrica Ceramica, situată in Com. Sisesti, jud. Mehedinti - preţ pornire licitaţie 4.700,00 lei 
(exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 23.01.2017, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat 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 07.02.2017, ora 1430. 
La licitaţia organizată la data de 09.01.2017, ora 1430, pentru bunurile mobile în valoare totală de 15.643,50 lei cu TVA 
inclus, s-a înscris la licitaţie un singur ofertant, respectiv SC Mioriţa Com SRL, care a oferit preţurile de pornire a 
licitaţiei şi a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 119,00 lei chitanţa nr. 181/04.01.2017 şi a depus garanţia de 
participare în valoare de 1.300,00 lei cu chitanţa nr. 182/04.01.2017, diferenţa de preţ pentru bunurile mobile în valoare 
14.343,50 lei, TVA inclus, urmând fi depusă în termen de 5 (cinci) zile, în contul de faliment al debitoarei SC Izolatia 
SRL, nr. RO 28 BRDE 260 SV 4617 298 2600deschis la BRD Drobeta-Turnu-Severin, potrivit art. 444 alin. 1 C.pr.civ. 
S-a atras atenţia adjudecatarului asupra sancţiunii nedepunerii preţului, prevăzută de art. 444 alin. 2 C.pr.civ. 
Adjudecatarul bunurilor mobile menţionate mai sus, respectiv SC Mioriţa Com SRL a achitat şi diferenţa de preţ în 
cuantum de 14.343,50 lei cu ordinul de plată din data de 10.01.2017, conform dovezii anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 2/11.01.2017, procesul verbal de predare primire din data de 11.01.2017 
şi factura fiscală nr. 38/11.01.2017, conform dovezilor anexate. 
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De asemenea, 6a licitaţia organizată la data de 16.01.2017, ora 1430, pentru bunurile mobile în valoare totală de 848,11 
lei cu TVA inclus, s-a înscris la licitaţie un singur ofertant, respectiv SC Mioriţa Com SRL, care a oferit preţurile de 
pornire a licitaţiei şi a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 119,00 lei chitanţa nr. 181/06.01.2017 şi a depus 
garanţia de participare în valoare de 100,00 lei cu chitanţa nr. 186/13.01.2017, diferenţa de preţ pentru bunurile mobile 
în valoare 748,11 lei, TVA inclus, urmând fi depusă în termen de 5 (cinci) zile, în contul de faliment al debitoarei SC 
Izolatia SRL, nr. RO 28 BRDE 260 SV 4617 298 2600deschis la BRD Drobeta-Turnu-Severin, potrivit art. 444 alin. 1 
C.pr.civ. 
S-a atras atenţia adjudecatarului asupra sancţiunii nedepunerii preţului, prevăzută de art. 444 alin. 2 C.pr.civ. 
Adjudecatarul bunurilor mobile menţionate mai sus, respectiv SC Mioriţa Com SRL a achitat şi diferenţa de preţ în 
cuantum de 748,11 lei cu chitanţa nr. 188/23.01.2017, conform dovezii anexate. 
După încasarea preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului 
de proprietate, respectiv actul de ajudecare nr. 4/23.01.2017, procesul verbal de predare primire din data de 23.01.2017 
şi factura fiscală nr. 41/23.01.2017, conform dovezilor anexate. 
Sumele obţinute din valorificarea bunurilor mobile nu se distribuie, rămânând în contul unic de insolvenţă în vederea 
acoperirii cheltuielilor de procedură viitoare. 
La data de 23.01.2017, ora 1430, 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 SC Izolatia SRL, la preţurile de pornire reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în 
rapoartele de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 20.01.2017. 
Conform procesului verbal din data de 23.01.2017, ora 1430, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la 
data de 07.02.2017, ora 1430. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
valorificarea bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 26.01.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


