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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment
Nr. 46, data emiterii: 13.02.2014

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:
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 21365/13.12.2013, a raportului lunar privind descrierea
modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea
privind procedura insolvenţa, nr. 45/06.12.2013, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv
www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Atila Trans, poziţia nr. 37.
În data de 09.12.2013, lichidatorul judiciar a primit prin poştă o adresă de la fostul administrator societar Ciucu Petre
prin care acesta a solicitat să i se specifice ce reprezintă suma de 5.023,35 lei din contul 301 (materiale consumabile)
pentru a le putea preda. Lichidatorul judiciar a răspuns prin adresa nr. 1155/16.12.2013, care a fost trimisă prin poştă,
pentru care s-a plătit cu chitanţa nr. 3982615/16.12.2013 suma de 4,90 lei.
Pentru valorificarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, respectiv autoturism Dacia Logan, nr.
înmatriculare MH-04-JYV - preţ pornire licitaţie 3.466,00 lei (exclusiv TVA), autoturism Dacia Logan, nr.
înmatriculare MH-27-MON - preţ pornire licitaţie 4.061,00 lei (exclusiv TVA) şi autoturism Dacia Logan, nr.
înmatriculare MH-04-LBK - preţ pornire licitaţie 554,00 lei (exclusiv TVA), s-au organizat licitaţii săptămânal, în ziua
de vineri la ora 1400 astfel: 13.12.2013, 20.12.2013, 27.12.2013, 03.01.2014, 10.01.2014 şi 17.01.2014.
Având în vedere faptul că au fost organizate licitaţii săptămânal şi nu s-a prezentat nici un ofertant, lichidatorul judiciar
a procedat la reducerea cu 25% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul înscris în raportul de evaluare aşa cum a
fost aprobat de Adunarea creditorilor din data de 17.12.2012, pentru bunurile mobile rămase nevalorificate până la
această dată.
După reducerea preţului de vânzare cu 25% faţă de cel înscris în raportul de evaluare pentru bunurile mobile existente în
patrimoniul debitoarei, lichidatorul judiciar a publicat anunţul în ziarele Adevărul din data de 23.01.2014 şi Piaţa
Severineană din data de 24.01.2014, precum şi pe site-urile Autovit.ro, tocmai.ro, Locbun.ro, Mercador.ro şi unpir.ro,
licitaţia urmând să aibă loc în data de 31.01.2014, ora 1400, iar în situaţia în care bunurile mobile nu vor fi valorificate,
licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii în fiecare zi de vineri a săptămânii la ora 1400, până la valorificarea tuturor
bunurilor, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL. De asemenea, anunţul de vânzare a bunurilor mobile a
fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Licitaţii, poziţia nr. 37.
Pentru publicarea anunţurilor s-a plătit cu factura nr. 0065/23.01.2014, suma de 403,00 lei. Au fost actualizate
anunţurile pe site-ul Autovit.ro, pentru care s-a plătit suma de 4,96 euro (inclusiv TVA) prin sms în data de 17.01.2014
În data de 31.01.2014, ora 1400, a avut loc licitaţia pentru valorificarea bunurilor mobile existente în patrimoniul
debitoare SC Atila Trans SRL. La data şi ora stabilite pentru ţinerea licitaţiei, s-a prezentat un singur ofertant, respectiv
dl. Armulescu Gheorghe, care a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 150,00 lei cu chitanţa nr. 77/22.01.2014 şi a
depus garanţia de participare la licitaţie în valoare de 338,40 lei cu chitanţa nr. 78/23.01.2014, pentru autoturismul M1
Dacia, anul 2006, motorină, nr. înmatriculare MH 27 MON, la preţul de 3.384,00 lei (exclusiv TVA). După ce
adjudecatarul a plătit cu chitanţa nr. 79/31.01.2014 şi diferenţa de preţ în valoare de 3.857,76 lei, s-a întocmit factura nr.
48/31.01.2014 în valoare de 4.196,16 lei, actul de adjudecare nr. 47/31.01.2014 şi procesul verbal de predare-primire
încheiat în data de 31.01.2014, ora 1400.



2

Cu adresa nr. 79/03.02.2014, lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi
Taxe Locale, să i se comunice valoarea impozitului datorat precum şi scăderea din evidenţele fiscale a mijlocul de
transport valorificat la licitaţia din data de 31.01.2014, respectiv, autoturism M1 Dacia, anul 2006, motorină, nr.
înmatriculare MH 27 MON. Pentru transmiterea adresei s-a plătit cu chitanţa nr. 3982769/03.02.2014 suma de 6,50 lei.
Precizăm că până la această dată nu am primit niciun răspuns de la Primăria Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de
Impozite şi Taxe Locale, deşi a fost confirmată primirea în data de 04.02.2014.
Pentru valorificarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, respectiv autoturism Dacia Logan, nr.
înmatriculare MH-04-JYV – preţ pornire licitaţie 2.888,25 lei (exclusiv TVA) şi autoturism Dacia Logan, nr.
înmatriculare MH-04-LBK – preţ pornire licitaţie 462,00 lei (exclusiv TVA), s-au organizat licitaţii săptămânal, în ziua
de vineri la ora 1400 astfel: 31.01.2014 şi 07.02.2014.
Lichidatorul judiciar a procedat la verificarea garanţiilor fiecărui creditor garantat, constatând că s-a valorificat
apartamentul cu două camere situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Orly, nr. 88, bl. H3, sc. 1, et. 4, ap. 30, jud.
Mehedinţi, intabulat în CF nr. 9673/N cu nr. cadastral 50/1/4/30, compus din: două camere semidecomandate, bucătărie,
baie, două holuri şi balcon, suprafaţă construită 37,89 mp, suma provenită după reţinerea cheltuielilor de procedură
urmând a fi distribuită creditorului BCR.
Prin planul de distribuire nr. 2/27.08.2013, lichidatorul judiciar, în mod eronat, a distribuit suma de 26.000, 00 lei către
creditorul BRD.
Pentru a se stabili cu exactitate suma care trebuia distribuită creditorului garantat BCR din valorificarea apartamentului
cu 2 camere, s-a întocmit anexa nr. 1 în care au fost centralizate toate bunurile valorificate, după care au fost scăzute
proporţional cu valoarea bunurilor garantate, cheltuielile de procedură aferente fiecărui creditor, constatându-se că din
suma de 26.000,00 lei distribuită eronat la BRD, 16.102,07 lei trebuia plătită către creditorul garantat BCR.
Întrucât, creditorul BRD nu a putut să restituie această sumă, lichidatorul judiciar a virat în contul debitoarei din contul
personal suma de 16.102,07 lei, sumă ce a fost virată cu OP nr. 1/09.01.2014 creditorului garantat BCR.
Situaţia privind sumele încasate şi cheltuielile de procedură distribuite pe fiecare creditor este prezentată în anexa nr. 1,
anexată la raport.
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 8718/101/2011/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, privind
antrenarea răspunderii administratorului societar Ciucu Petre şi s-a constatat că la termenul din 29.01.2014, instanţa de
judecată a amânat judecarea cauzei la data de 4 martie 2014, termen în cunoştinţă pentru părţi, conform art. 153 alin. 1
din Codul de procedură civilă de la 1865, ultim termen pentru ca recurentul pârât Ciucu Petre să facă dovada predării
către lichidatorul Yna Consulting SPRL a certificatului de înmatriculare al mijlocului de transport aflat în posesia sa, a
stocurilor debitoarei SC Atila Trans SRL, precum şi a soluţiei penale, pronunţate în privinţa plângerii formulate de
recurentul pârât Ciucu Petre împotriva fostului administrator special al debitoarei, Avram Floriana.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 17.02.2014.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


