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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 44, data emiterii: 26.07.2017 

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 3 (trei) 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. 12558/26.06.2017, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 43, din data de 22.06.2017, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 43, din data de 22.06.2017 poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL. 
În vederea valorificării celor două bunuri imobile rămase nevalorificate 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, respectiv: 
1. Imobil situat în Pecinisca, nr. 56F – Baile Herculane, intabulat in CF nr. 30560 Baile Herculane, jud. Caras Severin, 
pret pornire licitatie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Imobil situat in Pecinisca, nr. 102 – Baile Herculane, intabulat in CF nr. 30209 Baile Herculane, jud. Caras Severin, 
pret pornire licitatie 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, a fost organizată licitaţie la data de 03.07.2017, ora 1500. 
Conform procesului verbal de licitaţie încheiat la data de 03.07.2017, ora 1500, lichidatorul judiciar a constatat faptul că 
nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite 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 bunurilor imobile rămase nevalorificate 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). 
Licitatia pentru bunurile imobile va avea loc la data de 17.07.2017, ora 1500, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 31.07.2017, ora 1500, la data de 14.08.2017, ora 1500, la 
data de 28.08.2017, ora 1500, la data de 11.09.2017, ora 1500 şi la data de 25.09.2017, 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. 
Mehedinti. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 06.07.2017 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 07.07.2017, precum şi pe site-uri de publicitate, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 645/06.07.2017 în sumă de 577,00 lei de către Piaţa Severineană 
SRL, care a fost achitată cu OP nr. 4/12.07.2017, conform dovezii anexate. 
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În vederea valorificării celor două bunuri imobile rămase nevalorificate 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, respectiv: 
1. Imobil situat în Pecinisca, nr. 56F – Baile Herculane, intabulat in CF nr. 30560 Baile Herculane, jud. Caras Severin, 
pret pornire licitatie 717.483,00 lei (exclusiv TVA); 
2. Imobil situat in Pecinisca, nr. 102 – Baile Herculane, intabulat in CF nr. 30209 Baile Herculane, jud. Caras Severin, 
pret pornire licitatie 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, a fost organizată licitaţie la data de 17.07.2017, ora 1500. 
Conform procesului verbal de licitaţie încheiat la data de 17.07.2017, ora 1500, lichidatorul judiciar a constatat faptul că 
nu s-a prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile imobile oferite spre vânzare, liciaţia urmând a fi reluată, în 
aceleaşi condiţii, la data de 31.07.2017, ora 1500. 
După întocmirea Procesului verbal de către Biroul Executorului Judecătoresc Ţimonea Mihai, în dosarul execuţional nr. 
173/2017, privind predarea către creditoarea SC Moval Plast SRL, în faliment, a construcţiei urmărite silit Pensiune 
turistică în regim P+M din Băile Herculane, s-a primit de către firma de pază, de la Enel Energie SA, factura nr. 
04720818/13.06.2017 în sumă de 43.267,56 lei, factură emisă către M.E.F. Martinescu Invest SRL, care a fost 
comunicată la adresa de mail a executorului judecătoresc Timonea Mihai cu rugămintea de a o comunica către M.E.F. 
Martinescu Invest SRL, întrucât factura a venit la adresa Pensiunii proprietatea SC Moval Plast SRL situată în str. Gării, 
nr. 60, Băile Herculane. 
S-a primit de la BEJ Timonea Mihai, Procesul verbal întocmit la data de 05.07.2017 prin care a solicitat debitoarei MEF 
Martinescu Invest SRL să contacteze executorul judecătoresc pentru a anunţa ziua şi ora în care intenţionează să îşi 
ridice bunurile mobile pe care le deţine în imobilul Pensiune turistică care a fost predat creditoarei Moval Plast SRL. 
În perioada 17.07.2017 – 21.07.2017 s-a purtat corespondenţă pe mail cu dl. Radu Bufan, în calitate de administrator 
judiciar al SC MEF Martinescu SRL, privind plata diferenţei de preţ şi a TVA-ului adăugat la preţul de adjudecare a 
imobilului Pensiune turistică situat în Băile Herculane, str. Gării, nr. 60, jud. Caraş Severin, adjudecat la licitaţia din 
data de 19.06.2017. 
În urma acestei corespondenţe, lichidatorul judiciar a solicitat ca adjudecatarul să achite preţul de adjudecare aşa cum a 
fost înscris în Procesul verbal de licitaţie din data de 19.06.2017. 
La data de 19.07.2017, s-a primit de la adresa de mail sharon_comp1994@yahoo.com o adresă fără număr din partea 
SC Forte Aleden SRL, precum şi dovada achitării sumei de 666.253,10 lei cu OP din data de 19.07.2017. 
S-au primit de la dl. Moşuţ Constantin Valer, în calitate de administrator special şi asociat al SC Moval Plast SRL, două 
adrese prin care a solicitat să i se comunice Procesul verbal de licitaţie din data de 19.06.2017, precum şi dovada 
achitării sumei integrale pentru imobilul Pensiune turistică. 
Lichidatorul judiciar a comunicat la adresa de mail a dlui. Moşuţ Constantin Valer, următoarele documente solicitate: 
Procesul verbal de licitaţie din data de 19.06.2017, OP nr. 1/16.06.2017 în sumă de 74.542,00 lei – garanţie participare 
licitaţie şi OP din data de 19.07.2017 în sumă de 666.253,10 lei (mai puţin TVA) – diferenţă preţ. 
Cu adresa nr. 132/20.07.2017, lichidatorul judiciar a formulat răspuns la adresa fără număr din data de 19.07.2017 
primită de la SC Forte Aleden SRL de la adresa de mail sharon_comp1994@yahoo.com, prin care a solicitat să se 
procedeze la plata diferenţei de preţ pentru imobilul *Pensiune turistica in regim P+M situata in localitatea Baile 
Herculane, str. Garii, nr. 60, jud. Caras Severin, intabulata in CF nr. 26731, avand nr. cadastral 31669-C1, compusa din 
teren in suprafata de 1.547 mp şi constructie cu suprafata construita la sol de 361 mp, în sumă totală de 30.968,57 euro, 
compusă din: 98,72 euro – diferenţă neachitată şi 30.869,85 euro – TVA. 
Adresa nr. 132/20.07.2017 a fost comunicată la adresele de mail sharon_comp1994@yahoo.com şi 
radu.bufan@abaconsulting.ro, la data de 20.07.2017, conform dovezilor anexate. 
Cu adresa nr. 132/20.07.2017, înregistrată la registratura Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi sub nr. 
MHG-REG 43431/20.07.2017, lichidatorul judiciar a solicitat să i se comunice dacă vânzarea imobilului Pensiune 
turistica in regim P+M situata in localitatea Baile Herculane, str. Garii, nr. 60, jud. Caras Severin, care a fost valorificat 
la licitaţia din data de 19.06.2017, se impune să se facă cu TVA. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi a formulat răspuns cu adresa nr. 43431/20.07.2017 privind 
regimul TVA pentru vânzarea unui imobil, pe care o anexăm la prezentul raport. 
La data de 21.07.2017 s-a primit de la adresa de mail radu.bufan@abaconsulting.ro, următoarele documente: 
- adresa fără număr prin care a solicitat întocmirea actului de adjudecare şi ridicarea sechestrului privind imobilul 
Pensiune turistică; 
- Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al SC Forte Aleden SRL; 
- dovada achitării sumei de 141.384,00 lei cu OP nr. 1/21.07.2017, reprezentând diferenţă preţ şi TVA. 
La data de 25.07.2017, s-a primit o cerere de la dl. Moşut Constantin-Valer, în calitate de administrator special şi 
asociat al SC Moval Plast SRL, prin avocat Banda Cristian, pe care o anexăm la prezentul raport. 
Lichidatorul judiciar, în baza art. 292 alin. 3 din Codul fiscal, a întocmit Notificarea privind opţiunea de taxare a 
operaţiunilor prevăzute la art. 292 alin. 2 lit. f din Codul fiscal, care a fost înregistrată la registratura Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi sub nr. 44309/25.07.2017, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a formulat Notificarea nr. 135/25.07.2017 către SC Forte Aleden SRL prin care a notificat că nu se 
poate încheia actul de adjudecare conform prevederilor C.pr.civ. şi nici contractul de vânzare-cumpărare în formă 
autentică potrivit art. 120 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, deoarece preţul nu a fost achitat integral 
în termenul prevăzut de art. 512 alin. 1 C.pr.civ şi a Procesului verbal de licitaţie. Astfel, conform art. 513 C.pr.civ., 
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licitaţia va fi reluată, bunul imobil se va scoate din nou la vânzare, adjudecatarul fiind obligat să plătească cheltuielile 
prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ. 
Având în vedere măsura dispusă privind scoaterea din nou la vânzare a bunului imobil, potrivit art. 513 C.pr.civ. în 
cuprinsul acestei notificări, lichidatorul judiciar a solicitat SC Forte Aleden SRL să comunice, în cel mai scurt timp 
posibil, dacă doreşte să se restituie sumele plătite, mai puţin garanţia de participare la licitaţie sau înţelege ca aceste 
sume să rămână în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Moval Plast SRL, urmând să participe la licitaţia care se 
va organiza la o dată ulterioară. 
Notificarea nr. 135/25.07.2017 a fost comunicată la adresele de mail sharon_comp1994@yahoo.com şi 
radu.bufan@abaconsulting.ro şi a fost expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către SC Forte 
Aleden SRL, la data de 25.07.2017, conform dovezilor anexate. 
Având în vedere măsura dispusă de către lichidatorul judiciar în vederea expunerii pe piaţă a imobilului şi a creării 
condiţiilor de vizionare a acestuia, lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail, în data de 25.07.2017, executorului 
judecătoresc Timonea Mihai, următoarea solicitare:  
„Având în vedere că, în urma licitaţiei organizate în data de 19.06.2017, adjudecatarul nu a achitat integral preţul în 
termenul prevăzut de art. 512 C.pr.civ., imobilul proprietatea debitoarei SC Moval Plast SRL urmează a fi scos din nou 
la vânzare, vă solicităm să continuaţi demersurile în vederea eliberării imobilului de bunurile mobile existente în 
interior, bunuri aflate in proprietatea SC MEF Martinescu Invest SRL. 
Necesitatea evacuării acestor bunuri este impusă de faptul că este necesar ca potenţialii ofertanţi să aibă posibilitatea 
pătrunderii în imobil în vederea vizionării acestuia“. 
Necontestarea prezentului raport de către persoanele îndreptăţite de Legea nr. 85/2006 în conformitate cu art. 21 alin. 
(3) echivalează cu aprobarea acestui raport. 
Termen procedural: 09.10.2017. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


