
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 11, data emiterii: 18.02.2008

1. Date privind dosarul: nr. dosar nou 2906/101/2006, nr dosar vechi 64 F anul 2006, Tribunal Mehedinţi,
Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic Orfescu Aristică.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr.14, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinţi,  tel: 0252/ 311506.
3. Debitor: SC Decebal SA, cod de identificare fiscală 1606057, sediul social Dr. Tr.  Severin, str. Banoviţei,
nr.11, jud. Mehedinţi,  număr de ordine în registrul comerţului J25/66/1991.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RSP 0213, cod de identificare fiscală 21146590,
sediul social Dr. Tr.  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 Decebal SA
reprezentat legal prin  Motoi Gogu, în temeiul  art. 106 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
comunică raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului 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.
    Lichidator judiciar: Yna Consulting  SPRL, prin Motoi Gogu

Anexa nr. 1                                    
Raport trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorul

SC Decebal SA în perioada 01.10.2007-31.12.2007
Număr dosar nou 2906/101/2006, nr. dosar vechi 64 F anul 2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi
de Contencios Administrativ, Judecător-sindic Orfescu Aristică.
Temei juridic: art. 106 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Decebal SA
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Începând cu data de 20.09.2007, societatea nemaiavând bunuri care puteau fi valorificate şi nici creanţe de
recuperat, m-am prezentat în instanţă pentru susţinerea dosarelor aflate pe rol având ca obiect anularea unor
acte de vânzare- cumpărare, a unor active vândute de societate. Menţionez că, acţiunile de anulare a
contractelor de vânzare–cumpărare se află şi la această dată în curs de judecată.
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


