
1

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 28, data emiterii: 13.06.2012

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 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 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:
S-a publicat în BPI nr. 6917/16.05.2012, raportul lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123 nr. 26/15.05.2012.
A fost investită cu formulă executorie sentinţa nr. 1786/08.03.2012, care a fost pusă în executare de BEJ Clement
Gheorghe. În data de 22.05.2012, a fost organizată licitaţia în vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul
debitoarei. La data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei s-a prezentat un singur ofertant, respectiv SC Florart – Sev
SRL, care a achiziţionat caietul de sarcini şi a achitat garanţia de participare la licitaţie în sumă de 15.786,00 Euro,
echivalent a 70.145,09 lei, pentru imobilul situat în Drobeta Turnu Severin, str. Brâncoveanu, nr. 132, jud. Mehedinţi,
nr. carte funciară 52755 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10419), compus din: locuinţă P+1E suprafaţă
construită la sol 174,51 mp – nr. cadastral 3889 – C1 şi teren intravilan 1CC – 486 mp nr. cadastral 3889.
Imobilul scos la licitaţie a fost adjudecat de acest ofertant la preţul de 157.860,00 Euro, urmând ca diferenţa de preţ să
fie achitată la cursul BNR din ziua achitării plăţii.
Precizăm faptul că imobilul a fost vândut în condiţiile art. 141 alin. 2 lit. f din Codul Fiscal. Cu OP nr. 1196/07.06.2012
s-a achitat suma de 119.000,00 lei, echivalent a 15.786,00 euro, iar diferenţa s-a achitat cu OP nr. 1196/07.06.2012 în
valoare de 119.000,00 lei, echivalent a 26.656,51 euro şi OP nr. 1216/12.06.2012 în valoare de 514.692,75 lei
echivalent a 115.417,49 lei.
În data de 12.06.2012, s-a făcut contractul de vânzare – cumpărare al acestui imobil care a fost identificat sub nr.
1371/12.06.2012.
Odată cu acest contract s-a procedat şi la predarea – primirea imobilului. În vederea valorificării bunurilor rămase în
patrimoniul debitoarei a fost publicat un nou anunţ în ziarele „Adevărul” din data de 24.05.2012 şi „Piaţa Severineană”
din 25.05.2012, licitaţia urmând să aibe loc în data de 13.06.2012, ora 1400. S-a plătit pentru publicarea acestor
anunţuri cu factura nr. 602/24.05.2012, suma de 440,00 lei. De asemenea, anunţul privind vânzarea bunurilor existente
în patrimoniul societăţii a fost publicat şi pe site-ul Locbun.ro.
S-a întocmit raportul asupra fondurilor obţinute din vânzare şi din încasarea de creanţe şi planul de distribuire nr. 2 din
data de 12.06.2012, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 13.06.2012.
S-a întocmit notificarea privind planul de distribuire şi raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea
de creanţe nr. 29/13.06.2012 care urmează a fi publicată în BPI.
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 13.06.2012.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


