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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 107, data emiterii: 06.06.2017 

1. Date privind dosarul: număr dosar 10401/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic Clara Daniela Băluţă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC P & P Invest Company SRL, cod de identificare fiscală 14037786, sediul social în comuna Hinova, sat 
Bistriţa, nr. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/128/2001. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală RO 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 P & P Invest Company SRL, 
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei comerciale nr. 408 din şedinţa publică din data de 05.07.2011, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
10401/101/2010, 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 alin. 1 din Legea 85/2006 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC P & P Invest Company SRL 
Număr dosar: 10401/101/2010, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător – sindic Clara Daniela Băluţă. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC P & P Invest Company 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. 8027/25.04.2017, a raportului 
privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 
1 din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 106, din data de 25.04.2017, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 106, din data de 25.04.2017, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu, client P & P Invest Company. 
La data de 04.05.2017, ora 1300, 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, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea 
bunului imobil, existent în patrimoniul debitoarei SC P & P Invest Company SRL, la preţul redus cu 40% faţă de preţul 
înscris în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 22.04.2015, după cum urmează: 
- imobiul - situat în comuna Hinova, sat Bistriţa, nr. 1, jud. Mehedinţi, compus din: teren intravilan în suprafaţă de 
8.477 mp şi construcţiile C1 – locuinţă cu parter şi etaj, C2 – magazii şi C3 – 2 magazii + 2 grajduri - preţ pornire 
licitaţie 78.363,60 Euro (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 04.05.2017, ora 1300, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a se relua în aceleaşi condiţii la data 
de 18.05.2017, ora 1300. 
De asemenea, în vederea valorificării bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei SC P & P Invest Company SRL, 
la preţul redus cu 40% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
22.04.2015, respectiv: 
- imobiul - situat în comuna Hinova, sat Bistriţa, nr. 1, jud. Mehedinţi, compus din: teren intravilan în suprafaţă de 
8.477 mp şi construcţiile C1 – locuinţă cu parter şi etaj, C2 – magazii şi C3 – 2 magazii + 2 grajduri - preţ pornire 
licitaţie 78.363,60 Euro (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 18.05.2017, ora 1300 şi la data de 01.06.2017, ora 1300. 
Conform proceselor verbale din data de 18.05.2017, ora 1300 şi din data de 01.06.2017, ora 1300, lichidatorul judiciar 
constată 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 15.06.2017, ora 1300. 
La data de 18.05.2017, creditorul APS Delta SA (acţionând prin compartimentul Rosemary), în calitate de cesionar al 
creanţelor deţinute de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România a solicitat, pe adresa de mail a lichidatorului 
judiciar, raportul de evaluare privind imobilul aflat în garanţia APS Delta SA, situat în comuna Hinova, nr. 1, jud. 
Mehedinţi, precum şi situaţia actualizată a cheltuielilor de procedură. 
La data de 22.05.2017, lichidatorul judiciar a transmis la adresa de mail a creditorului raportul de evaluare privind 
imobilul aflat în garanţia APS Delta SA şi a comunicat următoarele: cheltuielile de procedură neachitate până la data de 
31.05.2017 sunt în sumă totală de 184.093,25 lei compuse din: 183.597,25 lei – onorariu lichidator judiciar (include 
TVA) şi 496,00 lei – anunţ publicitar. 
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Cu adresa nr. 98/25.05.2017, comunicată sub semnătură de primire agentului de poliţie Chinăr Mihai, lichidatorul 
judiciar a comunicat următoarele: având în vedere că, în data de 25.05.2017, am constatat că, la imobilul *situat in 
comuna Hinova, sat Bistrita, nr. 1, jud. Mehedinti, nr. cadastral 11, inscris in CF nr. 50201 (nr. CF vechi 618), compus 
din: teren intravilan in suprafata de 8.477 mp si constructiile C1 – locuinta cu parter si etaj, avand suprafata construita la 
sol de 358,60 mp, C2 – magazii, avand suprafata construita la sol de 88,80 mp şi C3 – 2 magazii + 2 grajduri, avand 
suprafata construit la sol de 90,48 mp*, aflat încă în proprietatea debitoarei SC P & P Invest Company SRL, a fost 
distrus gardul între această proprietate şi proprietatea vecină (respectiv o anume dnă. Viezure) de anumite persoane care 
nu le cunoaştem şi a solicitat să se dispună efectuarea de cercetări în vederea identificării făptuitorilor şi obligării 
acestora la aducerea la starea iniţială a proprietăţii. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
valorificarea bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 08.06.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


