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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment
Nr. 19, data emiterii: 13.11.2012

1. Date privind dosarul: nr dosar 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL, cod de identificare fiscală 8657031, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Mihail Kogălniceanu, nr. 9, bl. XF20A, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/161/2000.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213,
cu sediul social în 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, cu sediul ales pentru
comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, judeţul Mehedinţi, tel/fax 0252/328293.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Trink-Eu-Cor 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 în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art.
123, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file.
6. Număr de exemplare depuse: depun 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 în condiţiile

art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Trink-Eu-Cor SRL
Număr dosar: 8716/101/2011, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător – sindic: Magdalena Lucia Bordea.
Temei juridic: art. 121 alin. 1 şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Trink-Eu-Cor SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
În data de 01.12.2012 a fost transmis prin e-mail tabelul definitiv consolidat reprezentantului Bank Leumi România SA.
S-a publicat în BPI nr. 13217/27.09.2012 convocarea Adunării Creditorilor nr. 14/26.09.2012. De asemenea, s-a
publicat în BPI nr. 13289/28.09.2012 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.
15/26.09.2012.
În data de 10.10.2012 ora 1400 s-a organizat şedinţa Adunării creditorilor având la ordinea de zi:
„1. Aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut pentru bunurile mobile
şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Trink-Eu-Cor SRL;
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv
licitaţie publică cu strigare.”
La data şi ora stabiltă pentru ţinerea şedinţei s-au prezentat reprezentanţii creditorilor D.G.F.P. Mehedinţi, BRD Groupe
Societe Generale şi Primăriei Drobeta-Turnu-Severin iar creditorul Bank Leumi Romania SA a transmis punct de vedere
scris, creditori care au aprobat cele două puncte de pe ordinea de zi cu un procent de 92,39041% din totalul creanţelor
înscrise la masa credală. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi în data de 12.10.2012. Hotărârea
Adunării Creditorilor nr. 17/10.10.2012 a fost publicată în BPI nr. 14322/16.10.2012
În vederea valorificării bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei, a fost publicat anunţul în ziarele
Adevărul şi Piaţa Severineană din data de 19.10.2012, licitaţia urmând să aibă loc în data de 05.11.2012, ora 1400

pentru bunurile mobile, iar pentru imobil la data de 19.11.2012, ora 1400. Anunţul privind vânzarea bunurilor mobile şi
imobile a fost publicat şi pe internet pe site-ul Locbun.ro.
Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu facturile nr. 1269/03.11.2012 şi nr. 1270/03.11.2012, suma totală de
955,00 lei.
În data de 05.11.2012, ora 1400 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor mobile, licitaţie la care s-a
prezentat un singur ofertant respectiv SC 3 C şi Ramo SRL, care a achiziţionat autoturismul Iveco cu numărul de
înmatriculare MH 02 ROC la preţul de pornire al licitaţiei, respectiv 410,76 lei (exclusiv TVA). În baza
procesului-verbal de licitaţie nr. 18/05.11.2012, adjudecatarul a achitat cu chitanţa nr. 43/02.11.2012 suma de 100,00 lei
reprezentând contravaloare caiet sarcini, cu chitanţa nr. 44/02.11.2012 suma de 50,00 lei reprezentând contravaloare
garanţie participare licitaţie, urmând ca diferenţa preţ în valoare de 459,34 lei să fie depusă în contul societăţii debitoare
în termen de cinci zile de la data licitaţiei.
În data de 09.11.2012, adjudecatarul autoturismul Iveco cu numărul de înmatriculare MH 02 ROC, SC 3 C şi Ramo
SRL a plătit şi diferenţa de preţ, respectiv 459,34 lei cu chitanţa nr. 45/09.11.2012, întocmindu-se astfel factura nr.
32/09.11.2012, actul de adjudecare nr. 19/09.11.2012 precum şi procesul-verbal de predare-primire încheiat în data de
09.11.2012, ora 1400.
Pentru celelalte bunuri mobile rămase nevalorificate la licitaţia din data de 05.11.2012, ora 1400 s-a întocmit
procesul-verbal de licitaţie prin care s-a stabilit reluarea licitaţiei în aceleaşi condiţii şi publicarea anunţului de vânzare
în două cotidiene unul naţional şi unul local.
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În vederea valorificării bunurilor mobile rămase în patrimoniul debitoarei, a fost publicat anunţul în ziarele Adevărul
din data de 12.11.2012 şi Piaţa Severineană din data de 13.11.2012, licitaţia urmând să aibă loc în data de 26.11.2012,
ora 1200. Anunţul privind vânzarea bunurilor mobile a fost publicat şi pe internet pe site-ul Locbun.ro. Pentru
publicarea anunţului s-a plătit cu factura nr. 1381/12.11.2012 suma de 554,00 lei.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 16.11.2012.

Lichidator judiciar: Yna  Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


