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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 44, data emiterii: 30.05.2013

1. Date privind dosarul: număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Monica Birău.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222, sediul social în Drobeta-Turnu-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-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: Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Danart SRL, reprezentată legal
prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 395/2011 din şedinţa publică din data de 29.06.2011, pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 168/101/2011, 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Danart SRL
Număr dosar: 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
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:

Raport luna mai 2013
Subscrisa, Yna Consulting SPRL, lichidator judiciar al SC Danart SRL, cod de identificare fiscală 12150222,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/216/1999, aflată în procedura generală de faliment în dosarul
nr. 168/101/2011, conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun
următoarea hotărâre a Adunării creditorilor din data de 30.05.2013:
Nr. înreg. 44/30.05.2013

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 30.05.2013
Debitor: SC Danart SRL
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. Brîncoveanu, nr. 132,
judeţul Mehedinţi
CUI/CNP:

1 2 1 5 0 2 2 2

Date privind dosarul:
Număr dosar: 168/101/2011
Tribunalul: Mehedinţi
Secţia: a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal
Judecător sindic: Monica Birău

Încheiat astăzi,                                                                                                                     Orele
3 0 0 5 2 0 1 3
1 3 3 0

la sediul Yna Consulting SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta Turnu
Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006.

Ordinea de zi
- exprimarea unui punct de vedere cu privire la oferta de închiriere primită de la SC Florart-Sev SRL.

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor:
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Danart SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de
30.05.2013, orele 1330 s-au prezentat următorii creditori:
1. Banca Transilvania Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată de d-na Voicu Dora Dorina, cu împuternicirea
nr. 1644/28.05.2013;
2. D.G.F.P. Mehedinţi, reprezentată de d-l Popescu Aurel;
3. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN (F.N.G.C.I.M.M. S.A.
– IFN), reprezentată de d-na Giliola Ciorteanu, prin punct de vedere scris, cu adresa nr. 12726/29.05.2013,
4. SC RSL Leasing IFN SA (fosta SC Romstal Leasing IFN SA), reprezentată de d-na Alexandra Burada, prin punct
de vedere scris, cu adresa nr. 1346/29.05.2013.

Cvorum:
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, conform art. 15 alin. 1 şi 2 din Legea
privind procedura insolvenţei, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea
menţionată în convocator.
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Discutarea ordinii de zi:
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 30.05.2013.

Hotărâri:
Adunarea Creditorilor prezenţi precum şi cei care au trimis un punct de vedere scris, convocată pentru data de
30.05.2013, ora 1330, cu un procent de 41,02983% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un
procent de 73,87833% din totalul creanţelor prezente, a hotărât următoarele:
- aprobă oferta de închiriere depusă de SC Florart-Sev SRL, respectiv suma de 565 euro/lună la care se adaugă TVA,
pentru imobilul (teren + construcţie), situat în Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timişoarei, nr. 220, jud. Mehedinţi, cu
următoarele condiţii:
1. În contractul de închiriere să fie prevăzută clauza: imobilul se poate vinde în perioada derulării contractului de
închiriere, cu obligaţia locatarului de a-l elibera în termen de 30 de zile;
2. Perioada de închiriere: până la vânzarea imobilului, dar nu mai mult de 12 luni.

Număr de exemplare:
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare, din care un exemplar pentru publicarea în BPI, un exemplar pentru
lichidatorul judiciar şi un exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.

Termen de judecată: 11.09.2013.
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


