
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura
simplificată de insolvenţă

Nr. 13, data emiterii: 05.10.2011
1. Date privind dosarul: număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia
Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic Monica Birău.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin,
jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social în
Drobeta Tr. Severin, str. Brîncoveanu nr. 4, jud. Mehedinţi, număr de ordine în
registrul comerţului J25/216/1999.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de
identificare fiscală RO 21146590, sediul social Drobeta Tr. 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: Motoi
Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului
SC Danart SRL, reprezentat legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 21 alin. 1 din
Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul de activitate privind dbitorul
SC Danart SRL 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 de activitate privind debitorul SC Danart SRL
Număr dosar: 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios
Administrativ, Judecător-sindic Monica Birău.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Danart SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de
atribuţiile sale:
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constat că s-au depus cereri de creanţă
suplimentare de către 2 creditori respectiv D.G.F.P. Mehedinţi şi Romstal Leasing
IFN SA. De asemenea, prin sentinţei nr. 412/06.07.2011, instanţa de judecată a
admis contestaţia formulată de creditorul Răducănescu Dumitru şi a dispus înscrierea
acestuia la masa credală cu suma de 6.801,70 lei.
S-a întocmit tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitorului SC Danart SRL.
A fost contactat dl Mihuţescu Cristi, evaluator autorizat agreat de creditorului Banca
Transilvania, căruia i s-au pus la dispoziţie documentele necesare întocmirii
raportului de evaluare pentru activul situat în Drobeta Turnu Severin, Calea
Timişoarei, nr. 200, jud. Mehedinţi.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea
procedurii.
Termen de judecată: 05.10.2011.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


