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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment
Nr. 11, data emiterii: 09.12.2013

1. Date privind dosarul: nr dosar 6571/101/2013, 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 Drumuri si Lucrari Publice SA, cod de identificare fiscală 11020372, sediul social în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor, nr. 40, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/305/1998.
4. Lichidatori judiciari asociaţi: 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, reprezentată prin Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL, sediul social în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală
31215824, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0649, reprezentată prin Popescu Emil, cu sediul ales
pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin
contract, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA, conform Sentinţei nr. 576 din
şedinţa publică din data de 26.09.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6571/101/2013l, reprezentate legal prin Motoi Gogu şi Popescu Emil, în temeiul art.
21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică 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, 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 Drumuri si Lucrari Publice SA
Număr dosar: 6571/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Clara Daniela Băluţă
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL
Debitor: SC Drumuri si Lucrari Publice SA
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:

Raport luna decembrie 2013
Subscrisele, Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, asociaţi prin contract, lichidator judiciar al SC
Drumuri si Lucrari Publice SA, cod de identificare fiscală 11020372, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. J25/305/1998, aflată în procedura simplificată de faliment în dosarul nr. 6571/101/2013, conform dispoziţiilor art. 21
alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următoarea hotărâre a Adunării Creditorilor din data de
09.12.2013:
Nr. înreg. 11/09.12.2013

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 09.12.2013
Debitor: SC Drumuri si Lucrari Publice SA
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Constructorilor,
nr. 40, jud. Mehedinţi
CUI/CNP:

1 1 0 2 0 3 7 2

Date privind dosarul:
Număr dosar: 6571/101/2013
Tribunalul: Mehedinţi
Secţia: a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal
Judecător sindic: Clara Daniela Băluţă

Încheiat astăzi,                                                                                                                     Orele
0 9 1 2 2 0 1 3
1 4 3 0

la sediul Yna Consulting SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul
Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului menţionat mai sus
convocată în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Legea 85/2006.

Ordinea de zi
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA:
1. Aprobarea rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari
Publice SA, întocmite de evaluator proprietăţi imobiliare ec. Popescu George;
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare şi a metodei de valorificare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul
debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice SA, întocmite de evaluator proprietăţi imobiliare ec. Popescu George.

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor:
Participare: La şedinţa Adunării Creditorilor SC Drumuri si Lucrari Publice SA convocată şi prezidată de către
lichidatorul judiciar în data de 09.12.2013, orele 1430 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori:
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1. ANAF Bucureşti, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, cu delegaţia nr. 830924/09.12.2013,
emisă de ANAF Bucureşti pentru a susţine mandatul 830924/09.12.2013, anexat în copie xerox;
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat,
prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013;
3. Primăria Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Istodor Cristian-Alin, în calitate de delegat, cu delegaţia nr.
80451/09.12.2013.
A trimis punct de vedere în scris următorul creditor:
1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Adriana Laura Necsulescu, în calitate de manager
recuperare senior, dna. Mirona Dolocan, în calitate de şef departament şi dl. Marius Iulian Armegioiu, în calitate de
consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC nr. 1510/02.12.2013.

Cvorum:
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, conform art. 15 alin. 1 şi 2 din Legea
privind procedura insolvenţei, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea
menţionată în convocator.

Discutarea ordinii de zi:
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 09.12.2013.

Hotărâri:
Adunarea Creditorilor debitorului SC Drumuri si Lucrari Publice SA, convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar
la data de 09.12.2013, ora 1430 hotărăşte:
1. Ia act de rapoartele de evaluare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei SC Drumuri si Lucrari Publice
SA, întocmite de evaluator proprietăţi imobiliare ec. Popescu George şi este de acord cu acestea, cu un procent de
94,04527% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 94,00% din totalul creditorilor
prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris.
2. Stabileşte ca metodă de valorificare licitaţia publică, precum şi completarea regulamentelor prezentate de
lichidatorul judiciar cu aspectele precizate de ANAF, iar prevederile la art. 19 din regulament, în ceea ce priveşte
organizarea mai multor licitaţii pentru acelaşi preţ se vor organiza câte trei licitaţii din două în două săptămâni după
cum urmează: pentru preţul de evaluare prima serie de trei licitaţii, a doua serie pentru un preţ redus cu 25% faţă de
preţurile de evaluare –trei licitaţii şi a treia serie cu un preţ redus cu 50% faţă de preţurile de evaluare –trei licitaţii.
În cazul nevalorificării bunurilor prin metoda stabilită, lichidatorul judiciar va convoca o nouă Adunare a Creditorilor
în vederea stabilirii unei noi strategii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei.
În situaţia în care, lichidatorul judiciar primeşte oferte pentru bunurile scoase la vânzare, la alte valori decât cele
înscrise în anunţurile de vânzare, aferente etapei de valorificare în care ne aflăm, lichidatorul judiciar va convoca de
îndată Adunarea Creditorilor, în vederea analizei ofertelor depuse şi aprobarea metodei de valorificarea a bunurilor,
respectiv vânzare directă, către un cumpărător identificat, urmat de supraofertă pe baza unui nou regulament de
valorificare supus aprobării Adunării Creditorilor.

Număr de exemplare:
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare, din care un exemplar pentru publicarea în BPI, un exemplar pentru
lichidatorul judiciar şi un exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.

Termen procedural: 23.01.2014.
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, prin Motoi Gogu


