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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 16, data emiterii: 03.02.2014

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, nume şi prenume reprezentant administrator 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 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 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:
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20770/06.12.2013 a
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 13, din data de 29.11.2013.
Raportul lunar, nr. 13, din data de 29.11.2013 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar,
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Moval Plast SRL, poziţia 13.
Prin sentinţa nr. 1015/2013 din şedinţa publică din data de 02.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6816/101/2013, instanţa de judecată a dispus începerea
procedurii falimentului împotriva debitorului SC Moval Plast SRL, în temeiul art. 108 lit. B din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei.
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat lichidator judiciar pe Yna
Consulting SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006.
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii la data de
10.01.2014. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura generală de faliment: Termenul limită pentru
verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 03.02.2014. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 17.02.2014. Termenul limită pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 28.02.2014.
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă nr. 21755, din data de 19.12.2013, a notificării deschiderii procedurii de faliment, nr. 14, din
data de 12.12.2013.
De asemenea, notificarea deschiderii procedurii a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar,
respectiv, www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţia 14.
Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul
Naţional din data de 13.12.2013. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat cu factura nr. 1812/16.12.2013, suma de
58,00 lei.
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii de faliment, şedinţa
urmând să aibă loc în data de 05.03.2014, 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, având la ordinea de zi:
„confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 1015/2013
din şedinţa publică de la 02.12.2013 şi stabilirea remuneraţiei acestuia”.
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea bunurilor existente în
patrimoniul debitoarei, constatând că aceasta deţine în patrimoniu următoarele bunuri:

Nr. Denumire Cantitate Valoare inventar Valoare totală
1 Teren pensiune 1 76.975,00 76.975,00
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2 Clădire 1 126.850,00 126.850,00
3 Baracă metalică 1 5.150,00 5.150,00
4 Birouri+atelier+magazie+cabină 1 270.600,00 270.600,00
5 Construcţie tip Pensiune Turist 1 359.400,00 359.400,00
6 Motoferăstrău MS 361 1 1.843,70 1.843,70
7 Cazan Ecos RLGY 30KW 1 5.000,00 5.000,00
8 Cazan gazeificare 1 5.449,96 5.449,96
9 Panou solar JG 1658-24 1 1.994,00 1.994,00

10 Sistem calcul Pentium 1 2.500,00 2.500,00
11 Sistem calcul, monitor, imprimantă 1 1.848,60 1.848,60
12 Laptop 1 3.018,32 3.018,32
13 Dacia Pick-up 1,9D 1 18.325,41 18.325,41
14 Autoturism Daewoo Cielo 1 18.000,00 18.000,00
15 Autoturism Ford Transit 1 40.000,00 40.000,00
16 Masă Erlangen 1 2.504,20 2.504,20
17 Centrală termică Ferroli 1 5.885,26 5.885,26
18 Canapea Parigi 1 1.764,71 1.764,71
19 Boiler cu 2 serpentine 1 2.172,64 2.172,64

Total 949.281,80
Anexăm la prezentul raport listele de inventariere a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei.
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 727/274/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Orşova având ca obiect
„validare poprire“, formulată de creditorul CEC Bank SA Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, prin Societatea Civilă de
Profesională de Executări Judecătoreşti Drăgan, Cornescu&Asociaţii şi s-a constatat că la termenul din data de
16.12.2013 instanţa de judecată a amânat cauza la data de 20.01.2014 pentru „a se cita terţul poprit la sediul
administratorului judiciar cu copie de pe înscrisuri. Se citează debitorul prin publicitate. Se citează petenta cu menţiunea
de a face dovada publicării citaţiei privind pe debitor într-un ziar mai răspândit sub sancţiunea prevăzută de art. 155
ind.1 Cpc.“.
Pentru termenul din data de 20.01.2014, lichidatorul judiciar a formulat cerere de suspendare întemeiată pe prevederile
art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, care a fost comunicată Judecătoriei Orşova prin fax, la data
de 20.12.2013, conform dovezii anexate.
Prin Încheierea din şedinţa publică din data de 20.01.2014, pronunţată de Judecătoria Orşova, în dosarul nr.
727/274/2013, instanţa de judecată a dispus: „în temeiul art. 1551 Cod procedură civilă de la 1865 suspendă judecarea
cauzei pentru neîndeplinirea de către petenta a obligaţiei de a face dovada citării prin publicitate a debitorului, prin
publicarea citaţiei într-un ziar mai răspândit“.
De asemenea, s-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3052/115/2013 aflat pe rolul Tribunalului Caraş Severin,
având ca obiect „anulare act administrativ“ formulat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin,
constatând că la termenul din data de 22.01.2014, instanţa de judecată a dispus: „Reclamantul se va cita cu menţiunea de
a depune la dosarul cauzei, dovezi privind data la care a depus la AFP Băile Herculane decontul TVA aferent lunii
aprilie 2009, pentru achiziţia imobilului din Băile Herculane, str. Gării DN.6“.
În urma primirii citaţiei emisă la data de 23.01.2014 de către Tribunalul Caraş Severin, lichidatorul judiciar a comunicat
decontul de taxă pe valoarea adăugată întocmit pentru luna septembrie 2009, prin scrisoare recomandată, cu confirmare
de primire, pentru termenul din data de 12.02.2013, în dosarul nr. 3052/115/2013. Pentru expedierea acestei adrese s/a
achitat cu chitan’a nr. 3996377/30.01.2014, suma de 6,50 lei.
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a fost depusă o singură cerere de creanţă suplimentară, de către
creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi pentru suma de 4.681,00 lei, reprezentând creanţă
bugetară.
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei SC Moval Plast
SRL, care cuprinde creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi cu suma de 4.681,00 lei,
reprezentând creanţă bugetară.
Tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitoarei SC Moval Plast SRL va fi depus la dosarul cauzei la termenul din
data de 03.02.2014.
De asemenea, tabelul suplimentar al creanţelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvenţă cu cererea din data
de 03.02.2014.
Tabelul suplimentar a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsuting.ro şi poate fi
vizualizat la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţia 15.
În vederea evaluării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, lichidatorul judiciar a luat
legătura cu evaluatorul Victor Mihail Cugut şi i-a pus la dispoziţie documentele necesare pentru evaluarea bunurilor.
Operaţiunea de evaluare se află în curs de desfăşurare la această dată.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 03.02.2014.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


