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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 18, data emiterii: 20.09.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 8777/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Brandibur Claudiu.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Profial SRL, cod de identificare fiscală 16137641, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr.
41A, bl. N3, sc. 1, ap. 6, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/65/2004.
4. Lichidatorul 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 lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Profial SRL, reprezentată legal
prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 247/2013 din şedinţa publică din data de 07.06.2013, pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8777/101/2012, 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 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel întocmit, în
anexă, în număr de 1 (una) 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 debitoarea SC Profial SRL
Număr dosar: 8777/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic: Brandibur Claudiu
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Profial SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în BPI nr. 10390 din data de 12.06.2013, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 1
După deschiderea procedurii de faliment prin sentinţa nr. 247/2013 din şedinţa publică din data de 07.06.2013,
lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea notificării privind deschiderea procedurii de faliment. Notificarea
deschiderii procedurii de faliment a fost publicată în BPI nr. 10871/19.06.2013.
De asemenea, deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi în ziarul Curierul Naţional din data de 14.06.2013.
Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit suma de 51,59 lei conform facturii nr. 7342/12.06.2013.
Prin notificarea deschiderii procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor pentru data de
26.09.2013, ora 1300 având la ordinea de zi ,,confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de
judecătorul sindic prin sentinţa nr. 247/2013 din şedinţa publică din data de 07.06.2013 şi stabilirea remuneraţiei
acestuia”.
După ce evaluatorul Victor Mihail Cugut a finalizat rapoartele de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în
patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor, având la ordinea de zi:
„1. Aprobarea rapoartelor de evaluare nr. 31/23.08.2013 şi nr. 32/23.08.2013 întocmite de expert evaluator inginer
Victor Mihail Cugut pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Profial SRL;
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv
licitaţie publică cu strigare”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 19.09.2013, ora 1430.
În data de 12.09.2013, lichidatorul judiciar a transmis prin e-mail, tuturor creditorilor înscrişi în tabelul de creanţe,
convocarea Adunării creditorilor, regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile precum şi rapoartele de
evaluare pentru debitorul SC Profial SRL.
În data de 19.09.2013, ora 1430 a avut loc şedinţa Adunării creditorilor, şedinţă la care s-au prezentat creditorii BRD
Groupe Societe Generale şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, iar creditorul SC Exalco România
SRL a transmis un punct de vedere scris, creditori care au aprobat rapoartele de evaluare nr. 31/23.08.2013 şi nr.
32/23.08.2013 întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut pentru bunurile mobile şi imobile existente în
patrimoniul debitoarei SC Profial SRL şi regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile şi metoda de
vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare”, cu un procent de 81,75751%, din totalul creanţelor înscrise
la masa credală.
Procesul verbal al Adunării creditorilor va fi depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la termenul din data de 20.09.2013.
Hotărârea Adunării creditorilor nr. 17/19.09.2013 a fost publicată în BPI cu cererea din data de 20.09.2013.
S-a verificat la dosarul cauzei dacă au fost depuse cereri de creanţă suplimentare şi s-a constatat că s-a depus o singură
cerere de creanţă, de către debitorul Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de
Impozite şi Taxe Locale, în sumă de 30,24 lei. După verificarea cererii de creanţă, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul
suplimentar al creanţelor care va fi depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la termenul din data de 20.09.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
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Termen procedural: 20.09.2013.
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


