
Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedură simplificată de insolvenţă 
Nr. 29, data emiterii: 14.06.2012 

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, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Decebal SA, cod de identificare fiscală 1606057, sediul social Drobeta 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 RFO II - 0213, cod de identificare fiscală 21146590, 
sediul social Drobeta 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. 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 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 în condiţiile 

art. 121 alin. (1) şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Decebal SA 
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. 21 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: 
S-a publicat în BPI nr. 12675/25.11.2011, raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului nr. 25, din data 
de 23.11.2011. 
La data de 14.12.2011 a fost organizată a nouă licitaţie în vederea valorificării activului „Distilăria Negoesti”, precizăm 
că la această licitaţie nu s-a prezentat niciun ofertant. 
În vederea valorificării bunurilor s-a publicat un nou anunţ în ziarele Datina şi Adevărul din data de 21.12.2011, licitaţia 
urmând să aibe loc la data de 10.02.2012, ora 1300. 
Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu facturile nr. 3277/20.12.2011 şi nr. 3991/21.12.2011 suma totală de 
334,00 lei. Anunţul privind vânzarea activului a fost publicat şi pe site- ul Locbun.ro. 
La data de 10.02.2012, s-a organizat licitaţia dar nici de această dată nu s-a prezentat niciun ofertant. 
A fost convocată Adunarea Creditorilor pentru data de 27.02.2012. ora 1430, având la ordinea de zi: „aprobarea 
propunerii lichidatorului judiciar de reducere la 75% din preţul de evaluare a preţului de pornire a licitaţiei pentru 
Distilăria Negoieşti”. Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 2756/07.02.2012. 
În data de 27.02.2012, ora 1430, s-a ţinut Adunarea Creditorilor la care s-a prezentat reprezentantul D.G.F.P. Mehedinţi, 
care deţine o creanţă de 95,03% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, aprobând propunerea lichidatorului 
judiciar. Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi în data de 28.02.2012. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 3437/09.03.2012. 
În vederea valorificării activului, în ziarele Datina din 06.03.2012, Adevărul din 07.03.2012, precum şi pe site-ul 
Locbun.ro, s-a publicat un nou anunţ de vâzare, licitaţia urmând să aibe loc pe data de 12.04.2012, ora 1400. Pentru 
publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu facturile nr. 267/07.03.2012 şi nr. 3382/ 06.03.2012, suma totală de 340,00 lei. 
La această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii. 
S-a publicat un nou anunţ în ziarele Adevărul şi Datina din data de 24.04.2012, precum şi pe site-ul Locbun.ro, licitaţia 
urmând să aibe loc pe data de 24.05.2012, ora 1400. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu facturile nr. 
3442/24.04.2012 şi nr. 477/24.04.2012, suma totală de 330,00 lei. La această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, 
licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii. 
S-a urmărit modul de soluţionare al dosarului nr. 367/181/2011, aflat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă, constatându-
se că prin Sentinţa Civilă nr. 151/2012 a fost admisă acţiunea civilă, având ca obiect acţiune în constatare formulată de 
reclamanta SC Decebal SA, prin lichidator judiciar. 
Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs de către D.G.F.P. Mehedinţi având ca termen de judecată 29.06.2012, ora 
0900. 
S-a primit citaţie de la Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr. 375/181/2010, prin care reclamantul Tămîş Vasile a 
chemat în judecată SC Decebal SA, reprezentată prin lichidator judiciar, având ca obiect acţiune în revendicare 
justificând că este proprietarul unei suprafeţe de 900 mp, situat în intravilanul oraşului Baia de Aramă, satul Negoieşti, 
precum şi a unei clădiri compuse din parter – garaj şi etaj cu 7 (şapte) camere şi hol situate pe acest teren. 
În acţiunea formulată precizează că, prin Sentinţa 683/25.11.2010, pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul 
nr. 375/181/2010, i-a fost admisă acţiunea aşa cum a fost formulată, constatându-se că reclamantul Tămîş Vasile este 
proprietarul imobilului menţionat mai sus. 
Precizăm că, această clădire se află pe terenul proprietatea SC Decebal SA, societatea nefiind citată în acest dosar. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru a face demersurile necesare cu privire la acest 
imobil şi pentru continuarea procedurii. 
Termen de judecată: 14.06.2012. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


