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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 29, data emiterii: 18.03.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 8718/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Barbu Adela.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Atila Trans SRL, cod de identificare fiscală 18848926, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Alion, nr. 65, bl. VT4, sc. 1, ap. 17, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/360/2006.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213,
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 persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Atila Trans SRL, conform
sentinţei nr. 429 din şedinţa publică din data de 01.10.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8718/101/2011, reprezentată 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 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 Atila Trans SRL
Număr dosar: 8718/101/2011, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Barbu Adela.
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Atila Trans SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
În vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei, s-a publicat un nou anunţ în ziarele Adevărul din
data de 30.01.2013 şi Piaţa Severineană din data de 01.02.2013, licitaţia urmând să aibă loc în data de 01.03.2013, ora
1400 pentru bunurile imobile, iar pentru bunurile mobile licitaţia va avea loc la data de 15.02.2013, ora 1400, urmând a
fi reluată în fiecare zi de vineri a săptămânii la ora 1400 până la valorificarea tuturor bunurilor.
Creditorul Capital Leasing IFN SA prin adresa nr. 312/01.02.2013 a trimis un extras de cont prin care informează faptul
că debitoarea figurează în evidenţele contabile cu un debit în valoare de 2.357,71 euro reprezentând capital nefacturat şi
un debit în valoare de 355.407,32 lei reprezentând facturi emise şi neîncasate.
S-a publicat în BPI nr. 2221/03.02.2013, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 28, din data de
01.02.2013.
În data de 04.02.2013 cu chitanţa nr. 56, adjudecatarul autoturismului Opel Astra, SC Interstancos SRL a mai achitat o
diferenţă în valoare de 1.100,00 lei, sumă care a fost depusă în contul de lichidare al debitoarei SC Atila Trans SRL în
data de 05.02.2013, rămânând de achitat suma de 1.547,48 lei. După ce adjudecatarul autoturismului Opel Astra, SC
Interstancos SRL, a achitat şi diferenţa de preţ în valoare de 1.547,48 lei cu chitanţa nr. 58/13.02.2013, sumă care a fost
depusă în contul debitoarei la data de 14.02.2013, s-a întocmit actul de adjudecare nr. 29/13.02.2013, procesul verbal de
predare-primire din data de 13.02.2013 şi factura nr. 39/13.02.2013. 
Cu adresele nr. 99 şi 100 din data de 13.02.2013, i-am solicitat administratorului societar Ciucu Petre să predea
mijloacele de transport existente în patrimoniul debitoarei SC Atila Trans, precum şi predarea tuturor documentelor
contabile ale debitoarei pe ultimii 3 ani de activitate înaintea deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv 14.05.2012.
Pentru comunicarea adresei nr. 100/13.02.2013 s-a plătit cu chitanţa nr. 3603/13.02.2013 suma de 4,90 lei,
administratorului societar Ciucu Petre confirmând primire în data de 18.02.2013.
În data de 13.02.2013, dl. Mihart Grigore Leonard a depus o cerere pentru a participa la licitaţia organizată în data de
15.02.2013, în vederea achiziţionării a două mijloace de transport şi a achitat caietul de sarcini în valoare de 150,00 lei
cu chitanţa nr. 59/13.02.2013, sumă care a fost depusă în contul societăţii debitoare în data de 14.02.2013.
În data de 15.02.2013, ora 1400 s-a organizat licitaţia pentru vânzarea bunurilor mobile existente în patrimoniul
debitoarei SC Atila Trans SRL, licitaţie la care nu s-a prezentat niciun ofertant.
În data de 22.02.2013, ora 1400 s-a organizat licitaţia pentru vânzarea bunurilor mobile existente în patrimoniul
debitoarei SC Atila Trans SRL, licitaţie la care s-a prezentat un singur ofertant, respectiv SC Interstancos SRL, care a
achitat caietul de sarcini în valoare de 150,00 lei cu chitanţa nr. 61/21.02.2013 şi a plătit garanţia de participare la
licitaţie în valoare de 451,20 lei pentru autoturismul Dacia, anul 2005, benzină, nr. înmatriculare MH 04 HZK. Aceste
sume au fost depuse în contul de lichidare al debitoarei în data de 22.02.2013.
După ce adjudecatarul SC Interstancos SRL a depus şi diferenţa de preţ în sumă de 5.143,68 lei, cu chitanţa nr.
63/22.03.2013, sumă care a fost depusă în contul debitoarei la data de 25.02.2013, s-a întocmit actul de adjudecare nr.
31/22.02.2013, procesul verbal de predare-primire din data de 22.02.2013 şi factura nr. 40/22.02.2013. 
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Administratorul societar a predat documentele pentru ultimii trei ani anteriori deschiderii procedurii solicitate de
lichidatorul judiciar în data de 22.02.2013, iar după verificarea acestora s-a constatat că lipsesc balanţele de verificare
pentru perioadele ianuarie – noiembrie 2010, ianuarie – noiembrie 2011, ianuarie 2012, februarie 2012, aprilie 2012, şi
mai 2012 şi registrele de contabilitate.
În data de 01.03.2013, ora 1400 s-a organizat licitaţia pentru vânzarea bunurilor imobile existente în patrimoniul
debitoarei SC Atila Trans SRL, licitaţie la care s-a prezentat un singur ofertant, respectiv dl. Ciurel Titu-Nicolae, prin
împuternicit Ciurel Victoria-Laura, cu procura specială nr. 334/14.02.2013, care a achitat caietul de sarcini în valoare de
150,00 lei cu chitanţa nr. 64/28.02.2013 şi a plătit garanţia de participare la licitaţie în valoare de 3.625,10 lei pentru
terenul intravilan de 2000 mp situat în Drobeta-Turnu-Severin, Schela Cladovei T60/2 P2 notat cu 1A/1, cu nr. cadastral
3881/1, intabulat în CF nr. 17991/N, urmând să achite diferenţa de preţ în termen de 30 de zile de la data organizării
licitaţiei. Sumele au fost depuse în contul debitoarei în data de 28.02.2013.
În data de 05.03.2013, ora 1000 administratorul societar Ciucu Petre a predat lichidatorului judiciar garsoniera situată în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Aleea Nuferilor, nr. 10, bl. L3, sc. 2, ap. 6, jud. Mehedinţi. 
Cu adresa nr. 140/05.03.2013, lichidatorul judiciar a solicitat administratorului societar Ciucu Petre, ca în termen de 5
zile să procedeze la predarea stocurilor existente în conturile 301 „Materii prime” şi 3022 „Combustibili”, şi să depună
în contul de insolvenţă al debitoarei suma de 2.649,38 lei existentă în casieria societăţii precum şi suma de 541,89 lei
existentă în contul „Avansuri de trezorerie” reprezentând sume ridicate din casieria societăţii şi nejustificate. De
asemenea, acesta trebuie să predea în acelaşi termen procesele verbale care fac dovada ridicării de către firmele de
leasing a mijloacelor de transport care se află înregistrate în evidenţa contabilă a debitoarei.
În data de 06.03.2013 cu adresa nr. 141 am solicitat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe
Locale scăderea din evidenţele fiscale a două mijloace de transport, respectiv: autoturism Opel Astra, nr. înmatriculare
MH 97 CSA şi autoturism dacia, nr. înmatriculare MH 04 HZK.
În vederea valorificării bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei, s-a publicat un nou anunţ în ziarele
Adevărul din data de 07.03.2013 şi Piaţa Severineană din data de 08.03.2013, licitaţia urmând să aibă loc în data de
08.04.2013, ora 1400. Anunţul a fost publicat şi pe internet pe site-ul Locbun.ro. Pentru publicarea anunţului s-a plătit
cu factura nr. 280/08.03.2013 suma de 485,00 lei.
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate s-au organizat licitaţii săptămânal, astfel:
15.02.2013, 22.02.2013, 01.03.2013, 08.03.2013 şi 15.03.2013.
Având în vedere faptul că administratorul societar nu a predat toate bunurile şi documentele solicitate de lichidatorul
judiciar, s-a întocmit cererea de antrenare a răspunderii administratorului societar potrivit art. 138 alin 1 lit. a şi d din
Legea 85/2006. De asemenea, s-a întocmit şi cererea de confirmare a lichidatorului judiciar şi a onorariului acestuia.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 18.03.2013.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


