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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă
Nr. 24, data emiterii: 29.02.2012

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. 132, 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 lunar privind
descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art.
123, 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 lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în
condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru 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:
La data de 10.02.2012 a fost organizată licitaţia în vederea valorificării bunurilor societăţii, licitaţie la care nu s-a
prezentat niciun ofertant.
În vederea valorificării bunurilor rămase, s-a publicat un nou anunţ în ziarele Piaţa Severineană şi Adevărul din data de
14.02.2012, licitaţia urmând să aibă loc la data de 12.03.2012, ora 1430. Pentru publicarea anunţurilor de vânzare s-a
plătit cu factura nr. 158/13.02.2012 suma de 520,00 lei. Anunţul pentru valorificarea bunurilor a fost publicat şi pe
site-ul Locbun.ro.
Precizăm faptul că, pentru cele două mijloace de transport reluarea anunţului de vânzare s-a făcut cu preţurile diminuate
cu 10% aşa cum au fost aprobate în Adunarea Creditorilor din data de 10.11.2011.
S-a primit de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN adresa nr.
3843/14.02.2012 prin care solicită modificarea tabelului de creanţe, în sensul de a se diminua creanţa garantată a Băncii
Transilvania cu suma de 95.833,32 lei şi înscrierea în tabel a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN. S-a rectificat tabelul definitiv rectificat al creanţelor, în sensul celor precizate
mai sus, care a fost comunicat prin fax Băncii Transilvania şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN în data de 28.02.2012.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 29.02.2012.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


