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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 47, data emiterii: 09.09.2013

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, reprezentat legal prin
Motoi Gogu, în temeiul art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul asupra fondurilor
obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire nr. 3, astfel întocmite, 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 asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuire 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. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Danart SRL
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din lichidare – În perioada 13.06.2012 – 02.09.2013, a fost valorificat prin licitaţie
publică autoturismul Dacia Break, nr. de înmatriculare MH-99-ART, la preţul de 12.722,52 lei (inclusiv TVA). De
asemenea, s-a încasat şi suma de 100,00 lei reprezentând contravaloare caiet de sarcini.
S-a mai încasat de la SC Florart-Sev SRL suma de 7.103,03 lei (inclusiv TVA), reprezentând contravaloare chirie conform
contractului de închiriere nr. 583/31.05.2013.
2. Menţiuni privind fondurile obţinute din încasarea de creanţe – În perioada 13.06.2012 – 02.09.2012  nu s-au încasat sume
din creanţe recuperate. S-au încasat dobânzi bancare în sumă de 49,15 lei.
Valoarea totală a sumelor încasate este de 19.974,70 lei din care TVA în sumă de 3.837,20 lei.
3. Menţiuni privind plata retribuţiei lichidatorului judiciar – După deschiderea procedurii de faliment în şedinţa Adunării
Creditorilor din data de 10.11.2011, s-a stabilit ca onorariul lichidatorului judiciar să fie de 2.000,00 lei/lună (exclusiv
TVA) şi un onorariu de succes în procent de 10% (exclusiv TVA) din sumele încasate din valorificarea bunurilor şi
recuperarea creanţelor.
Onorariul fix cuvenit lichidatorului judiciar pentru perioada 01.07.2012 – 31.08.2013, este de 28.000,00 lei (14 luni x
2.000,00 lei/lună) la care sa adaugă TVA în sumă de 6.720,00 lei. Onorariul de succes cuvenit lichidatorului judiciar este în
sumă de 1. 613,75 lei la care se adaugă TVA în sumă de 387,30 lei (16.137,50 x 10% = 1.613,75 lei).
Având în vedere cele prezentate mai sus, onorariul lichidatorului judiciar cuvenit pentru perioada 01.07.2012 – 31.08.2013
este în sumă totală de 36.721,05 lei din care TVA în sumă de 7.107,30 lei.
Onorariul cuvenit lichidatorului judiciar urmează a fi achitat din sumele ce vor fi încasate ulterior.
4. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea privind procedura insolvenţei – Însumând soldul
rămas din planul de distribuire nr. 2, respectiv suma de 2.712,74 lei cu sumele încasate în perioada 13.06.2012 – 02.09.2013
(19.974,70 lei), rezultă un disponibil în sumă de 22.687,44 lei. 
- cheltuieli procedură – 4.531,04 lei din care TVA – 1.087,44 lei (anunţuri publicitare, cheltuieli evidenţă contabilă);
- comisioane bancare – 322,00 lei;
- 2% fond lichidare – 323,00 lei;
- impozite şi taxe locale – 133,00 lei;
- creanţe înscrise în tabelul definitiv – 10.260,10 lei;
- Total sume distribuite – 15568,14 lei.
5. Alte menţiuni – Disponibilul în sumă de 7.118,30 lei a rămas în contul societăţii urmând a fi utilizat pentru acoperirea
cheltuielilor necesare continuării procedurii.
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Plan de distribuire între creditori nr. 3
Număr dosar 168/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios administrativ, Judecător-sindic
Monica Birău.
Temei juridic: art. 122 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Danart SRL

1. Creanţe garantate
Nr. crt. Creditor Valoare creanţă acceptată Sumă distribuită Observaţii

1. Banca Transilvania Suc.
Drobeta-Turnu-Severin

857.237,68 10.260,10

Total sume distribuite 10.260,10
Rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului - Nu s-a repartizat suma de 7.118,30 lei fiind
reţinută pentru acoperirea cheltuielilor viitoare.
Termen procedural: 11.09.2012.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


