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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 17, data emiterii: 10.01.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4364/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Moretti Plaza SRL, cod de identificare fiscală 23145361, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Orly, nr. 73, bl. S4, sc. 7, et. P, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/67/2008.
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, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Moretti Plaza SRL, 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 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 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 Moretti Plaza SRL
Număr dosar: 4364/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Eugenia Tudor.
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Moretti Plaza SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în B.P.I. nr. 17062/26.11.2012, hotărârea Adunării creditorilor nr. 14/21.11.2012. De asemenea, s-a
publicat în B.P.I. nr. 17210/28.11.2012 raportul 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, nr. 15/11.12.2012.
La termenul din data de 26.11.2012 în dosarul nr. 4364/101/2012/a1, instanţa de judecată a acordat termen la data de
03.12.2012, pentru a îndeplini procedura de citare prin afişare şi la cererea pârâtei Albei Margareta, pentru a-şi angaja
apărător. La termenul din data de 03.12.2012, administratorul societar Albei Margareta prin avocatul său Mihai Milada
a depus o întâmpinare, iar în data de 10.12.2012 lichidatorul judiciar a răspuns la întâmpinare solicitând respingerea
susţinerilor pârâtei Albei Margareta ca neîntemeiate şi s-a acordat un nou termen la data de 07.01.2013 pentru citarea
martorilor şi depunerea de către părţi a înscrisurilor.
La termenul din 07.01.2012 instanţa de judecată amână cauza până la data de 28.01.2013 pentru a se cita martorul Iorga
Dorin, cu mandat de aducere, martorul Cebuc Gheorge cu menţiunea amendării şi pârâta Brânduşe Victoria, cu
menţiunea la interogatoriu, precum şi pentru a se solicita relaţii de la D.G.F.P. Mehedinţi.
După deschiderea procedurii de faliment, am procedat la întocmirea şi publicarea în B.P.I. a notificării deschiderii
procedurii. Notificarea a fost publicată în B.P.I. nr. 17962/12.12.2012. De asemenea, deschiderea procedurii de faliment
a fost publicată şi în ziarul Curierul Naţional din data de 10.12.2012. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura
nr. 6649/07.12.2012 suma de 46,38 lei.
Convocarea Adunării creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii de faliment, şedinţa urmând
să loc în data de 13.02.2013, ora 1300, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi: “confirmarea lichidatorului judiciar
Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 537/03.12.2012 şi stabilirea remuneraţiei
acestuia”.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 14.01.2013.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


