
1 

 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 41, data emiterii: 20.01.2017 

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 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. 

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. 19779/31.10.2016, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 37, din data de 27.10.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 37, din data de 27.10.2016 poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL. 
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 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); 
2. 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 data de 31.10.2016, ora 1500, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 14.11.2016, ora 1500, la data de 28.11.2016, ora 1500, la 
data de 12.12.2016, ora 1500, la data de 28.12.2016, ora 1500 şi la data de 09.01.2017, 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. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 20.10.2016 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 21.10.2016, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 2670/20.10.2016 în sumă de 584,00 lei de către Piaţa Severineană 
SRL, care a fost achitată cu ordinul de plată nr. 18/27.10.2016, conform dovezii anexate. 
La data de 31.10.2016, 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 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); 
2. 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 31.10.2016, 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 14.11.2016, 1500. 



2 

 

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 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); 
2. 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 14.11.2016, ora 1500, la data de 28.11.2016, ora 1500, la data de 12.12.2016, ora 1500, la data de 
28.12.2016, ora 1500 şi la data de 09.01.2017, ora 1500. 
Conform proceselor verbale de licitaţie din data de 14.11.2016, ora 1500, din data de 28.11.2016, ora 1500, din data de 
12.12.2016, ora 1500, din data de 28.12.2016, ora 1500 şi din data de 09.01.2017, ora 1500, lichidatorul judiciar constată 
faptul că nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, urmând a publica un 
nou anunţ de vânzare. 
S-a încheiat Actul de dezmembrare imobil, partaj voluntar şi ieşire din indiviziune, a terenului situat în intravilanul 
localităţii Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, judeţul Caraş-Severin, în suprafaţă totală de 3.094 mp, care a fost 
autentificat sub nr. 1957 la data de 24.10.2016 de notar public Valentin Oprişor. 
După încheierea actului de dezmembrare, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Regulamentului de valorificare 
şi a metodei de vânzare a bunului imobil *Pensiune turistică în regim P+M situată în localitatea Băile Herculane, str. 
Gării, nr. 60, jud. Caraş Severin, intabulată în CF nr. 26731, având nr. cadastral 31669-C1, compusă din teren în 
suprafaţă de 1.547 mp şi construcţie cu suprafaţa construită la sol de 361 mp*, preţ pornire licitaţie 162.472,88 euro 
exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului), care a fost publicat pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 23.01.2017. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea regulamentului de valorificare şi a metodei de vânzare, respectiv licitaţie publică cu strigare a bunului 
imobil *Pensiune turistică în regim P+M situată în localitatea Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş Severin, 
intabulată în CF nr. 26731, având nr. cadastral 31669-C1, compusă din teren în suprafaţă de 1.547 mp şi construcţie cu 
suprafaţa construită la sol de 361 mp* existent în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL. 
2. Aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în sumă de 162.472,88 euro (exclusiv TVA) preţ rezultat în urma 
dezmembrării terenului, precum şi a reducerilor aplicate anterior, respectiv preţ redus cu 25% faţă de preţul stabilit în 
raportul de evaluare“, şedinţa urmând să aibă loc în data de 16.12.2016, 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 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 38, din data de 06.12.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 22260/07.12.2016, conform dovezii anexate, şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL. 
La data de 16.12.2016, 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 Moval Plast SRL, având la 
ordinea de zi: 
„1. Aprobarea regulamentului de valorificare şi a metodei de vânzare, respectiv licitaţie publică cu strigare a bunului 
imobil *Pensiune turistică în regim P+M situată în localitatea Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş Severin, 
intabulată în CF nr. 26731, având nr. cadastral 31669-C1, compusă din teren în suprafaţă de 1.547 mp şi construcţie cu 
suprafaţa construită la sol de 361 mp* existent în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL. 
2. Aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în sumă de 162.472,88 euro (exclusiv TVA) preţ rezultat în urma 
dezmembrării terenului, precum şi a reducerilor aplicate anterior, respectiv preţ redus cu 25% faţă de preţul stabilit în 
raportul de evaluare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Moval Plast SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
16.12.2016, orele 1400 au depus puncte de vedere scrise următorii creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, a depus punct 
de vedere scris cu adresa din data de 15.12.2016, care deţine o creanţă în procent de 58,42501% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală; 
2. CEC Bank SA – Sucursala CEC Bank Dr. Tr. Severin, reprezentată prin dl. Ciurel Octavian Cristian, în calitate de 
director şi dna. Mitran Constanţa în calitate de şef serviciu operaţiuni, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. 
MH/B/24921/16.12.2016, care deţine o creanţă în procent de 18,88817% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Moval Plast SRL, convocată de lichidatorul judiciar la data de 16.12.2016, ora 
1400, care au transmis punct de vedere în scris, cu un procent de 77,31318% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv cu un procent de 100% din totalul creditorilor care au transmis punct de vedere în scris, a hotărât: 
1. aprobă regulamentul de valorificare şi metoda de vânzare, respectiv licitaţie publică cu strigare a bunului imobil 
*Pensiune turistică în regim P+M situată în localitatea Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş Severin, intabulată 
în CF nr. 26731, având nr. cadastral 31669-C1, compusă din teren în suprafaţă de 1.547 mp şi construcţie cu suprafaţa 
construită la sol de 361 mp* existent în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL; 
2. aprobă preţul de pornire a licitaţiei în sumă de 162.472,88 euro (exclusiv TVA) preţ rezultat în urma dezmembrării 
terenului, precum şi a reducerilor aplicate anterior, respectiv preţ redus cu 25% faţă de preţul stabilit în raportul de 
evaluare. 
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Procesul verbal nr. 39/16.12.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 16.12.2016, ora 1400, 
a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.12.2016, cu adresa nr. 412/19.12.2016, 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 Moval Plast SRL şi a fost comunicat la adresa de 
mail a creditorilor care au transmis puncte de vedere în scris, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 40, din data de 16.12.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 23082/19.12.2016, conform dovezii anexate. 
Prin Decizia nr. 1022/2016 din şedinţa publică din data de 22.11.2016 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul 
nr. 6816/101/2013/a4.1 s-a dispus: „Schimbă încheierea de şedinţă din data de 27.07.2016 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosarul nr. 6816/101/2013/a4.1 în sensul că respinge cererea de suspendare a procedurilor de vânzare şi 
trimite cauza la instanţa de fond pentru continuarea judecării contestaţiei“. 
Având în vedere dispoziţiile Deciziei nr. 1022/2016 din şedinţa publică din data de 22.11.2016 pronunţată de Curtea de 
Apel Craiova în dosarul nr. 6816/101/2013/a4.1, precum şi hotărârea Adunării Creditorilor din data de 16.12.2016, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a continuat la 
expunerea pe piaţă a bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, la preţul pornire a licitaţiei 
în sumă de 162.472,88 euro (exclusiv TVA), preţ rezultat în urma dezmembrării terenului, precum şi a reducerilor 
aplicate anterior, respectiv preţ redus cu 25% faţă de preţul stabilit în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării 
Creditorilor din data de 16.12.2016, respectiv: 
1. *Pensiune turistică în regim P+M situată în localitatea Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş Severin, 
intabulată în CF nr. 26731, având nr. cadastral 31669-C1, compusă din teren în suprafaţă de 1.547 mp şi construcţie cu 
suprafaţa construită la sol de 361 mp*, preţ pornire licitaţie 162.472,88 euro euro exclusiv TVA (la cursul BNR la 
momentul încasării preţului). 
Licitaţia pentru bunul imobil va avea loc în data de 09.01.2017, ora 1500, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 23.01.2017, ora 1500, la data de 06.02.2017, ora 1500, la 
data de 20.02.2017, ora 1500, la data de 06.03.2017, ora 1500 şi la data de 20.03.2017, 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. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 20.12.2016 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 20.12.2016, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 3012/20.12.2016 în sumă de 495,00 lei de către Piaţa Severineană 
SRL, care a fost achitată cu ordinul de plată nr. 1/09.01.2017, conform dovezii anexate. 
La data de 09.01.2016, 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 bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, la preţul pornire a licitaţiei în sumă de 162.472,88 euro 
(exclusiv TVA), preţ rezultat în urma dezmembrării terenului, precum şi a reducerilor aplicate anterior, respectiv preţ 
redus cu 25% faţă de preţul stabilit în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
16.12.2016, după cum urmează: 
1. *Pensiune turistică în regim P+M situată în localitatea Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş Severin, 
intabulată în CF nr. 26731, având nr. cadastral 31669-C1, compusă din teren în suprafaţă de 1.547 mp şi construcţie cu 
suprafaţa construită la sol de 361 mp*, preţ pornire licitaţie 162.472,88 euro euro exclusiv TVA (la cursul BNR la 
momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 09.01.2017, 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 23.01.2017, 1500. 
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 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); 
2. 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 data de 23.01.2017, ora 1500, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 06.02.2017, ora 1500, la data de 20.02.2017, ora 1500, la 
data de 06.03.2017, ora 1500, la data de 20.03.2017, ora 1500 şi la data de 03.04.2017, 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. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 18.01.2017 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 20.01.2017, conform dovezilor anexate. 
La data de 09.01.2017, lichidatorul judiciar a creditat debitoarea cu suma de 1.000,00 lei, în vederea achitării 
cheltuielilor de procedură, conform dovezii anexate. 
S-a primit de la Inspecţia Judiciară un exemplar al rezoluţiei din data de 7 decembrie 2016, prin care s-a dispus clasarea 
sesizării. 
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S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 2942/208/2008* aflat pe rolul Tribunalului Mureş, având ca obiect 
“contestaţie la executare strămutare” şi s-a constatat că la termenul din 20.12.2016, instanţa de judecată a dispus: 
„admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Mureş – Secţia civilă. Declină competenţa de soluţionare a 
cererii de recurs formulată de intimata SC Moval Plast SRL Băile Herculane prin administrator judiciar Yna Consulting 
SPRL Drobeta Turnu Severin împotriva sentinţei nr. 477 din 22.02.2012 pronunţată de Judecătoria Caransebeş, în 
dosarul nr.2942/208/2008*, în favoarea Tribunalului Specializat Mureş. Definitivă“. 
Situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Numar dosar 
Instanta de 
judecata 

Obiect dosar Observatii 

1. 2136/208/2016 
Judecătoria 
Caransebeş 

contestaţie la executare 

Soluţia la termenul din data de 
19.09.2016: Respinge cererea pentru 

suspendarea executării silite şi 
contestaţia la executare, formulate de 

debitoarea urmărită SC MEF 
Martinescu Invest SRL prin 

administrator judiciar, în 
contradictoriu cu creditoarea SC 
Moval Plast SRL prin lichidator 

judiciar, ca fiind fără obiect. Cu drept 
de apel în termen de 10 zile de la 
comunicare, cererea urmând a se 

depune la Judecătoria Caransebeş. 
Termen de judecată: 23.01.2017 

2. 6816/101/2013/a4 
Tribunalul 
Mehedinţi 

contestaţie împotriva măsurilor 
administratorului/lichidatorului 

judiciar suspendare a 
procedurilor de vânzare la 

licitaţie 

Soluţia la termenul din data de 
09.01.2017: Acordă un nou termen de 
judecată la data de 30.01.2017, pentru 
a se observa motivarea Curţii de Apel 

Craiova în dosarul nr. 
6816/101/2013/a4.1 

Termen de judecată: 30.01.2017 

3. 6816/101/2013/a4.1 
Curtea de 

Apel 
Craiova 

procedura insolvenţei 
contestaţie măsuri lichidator 

Soluţia la termenul din data de 
22.11.2016: 

Admite apelul. Schimbă încheierea de 
şedinţă din data de 27.07.2016 

pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosarul nr.6816/101/2013/a4.1 în 

sensul că respinge cererea de 
suspendare a procedurilor de vânzare 

şi trimite cauza la instanţa de fond 
pentru continuarea judecării 

contestaţiei. Definitivă. 

4. 6816/101/2013/a4.2 
Curtea de 

Apel 
Craiova 

apel 

Soluţia la termenul din data de 
17.01.2017: 

Respinge apelul ca nefondat. 
Definitivă. 

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: 23.01.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


