
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedură generală de insolvenţă 
Nr. 38, data emiterii: 27.03.2013 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 2906/101/2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Decebal SA, cod de identificare fiscală 1606057, sediul social Drobeta-Turnu-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-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 Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC Decebal SA, reprezentată legal 
prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 133 F din şedinţa publică din data de 21.03.2006, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind 
procedura insolvenţei comunică 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 Decebal SA 
Număr dosar: 2906/101/2006, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
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. 17062/26.11.2012, raportul privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi 
justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei, nr. 
34/21.11.2012. 
La data de 21.12.2012, ora 1400 a fost organizată licitaţia în vederea valorificării activului „Distileria Negoeşti”, dar nici 
de această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în acelaşi condiţii. 
În vederea valorificării bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, s-a publicat un nou anunţ în ziarele Adevărul şi Piaţa 
Severineană din data de 08.01.2013, licitaţia urmând să aibă loc la data de 13.02.2013, ora 1400. Pentru publicarea 
acestor anunţuri s-a emis de către Piaţa Severineană factura nr. 11/08.01.2013 în valoare de 456,00 lei dar această sumă 
nu s-a putut achita din lipsă de disponibilităţi băneşti. 
La data de 13.02.2013, ora 1400 a fost organizată licitaţia în vederea valorificării activului „Distileria Negoeşti”, dar nici 
de această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, licitaţia urmând a fi reluată în acelaşi condiţii. 
În vederea valorificării bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, s-a publicat un nou anunţ în ziarele Adevărul şi Piaţa 
Severineană din data de 19.02.2013, licitaţia urmând să aibă loc la data de 18.03.2013, ora 1300. Pentru publicarea 
acestor anunţuri s-a emis de către Piaţa Severineană factura nr. 186/19.02.2013 în valoare de 461,00 lei dar această 
sumă nu s-a putut achita din lipsă de disponibilităţi băneşti. 
La data de 18.03.2013, ora 1300 a fost organizată licitaţia în vederea valorificării activului „Distileria Negoeşti”, dar nici 
de această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar urmând să convoace Adunarea Creditorilor în 
vederea aprobării raportului de reevaluare. 
S-a ţinut legătura cu evaluatorul Victor Mihail Cugut care a finalizat raportului de reevaluare, iar după primirea acestui 
raport de la evaluator, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea raportului de reevaluare întocmit de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut pentru activul 
„Distileria Negoeşti”, din satul Negoesti, oraş Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, existent în patrimoniul debitoarei SC 
Decebal SA; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare şi a metodei de vânzare, respectiv licitaţie publică cu strigare, pentru activul 
„Distileria Negoeşti”, din satul Negoesti, oraş Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, existent în patrimoniul debitoarei SC 
Decebal SA”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 27.03.2013, ora 1300. Convocarea Adunării creditorilor nr. 
35/20.03.2013 a fost publicată în BPI nr. 5061/22.03.2013. 
La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, s-au prezentat creditorii D.G.F.P. Mehedinţi şi AAAS (fostă AVAS) prin 
punct de vedere scris, care au aprobat cele două puncte de pe ordinea de zi cu un procent de 93,94% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 98,79% din totalul creanţelor prezente sau care şi-au 
exprimat un punct de vedere în scris. Hotărârea Adunării creditorilor nr. 37/27.03.2013 va fi depusă la dosarul cauzei la 
termenul din data de 28.03.2013 şi urmează a fi publicată în BPI. 
Lichidatorul judiciar în baza sentinţei nr. 151/2012/22.03.2012 a solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mehedinţi intabularea în patrimoniul debitoarei a imobilului cu nr. cadastral 99-C1, înscris în cartea funciară 50195-C9 
UAT Baia de Aramă precum şi a imobilului cu nr. cadastral 99-C4, înscris în cartea funciară 50195-C10 UAT Baia de 
Aramă, aceste fiind intabulate în baza încheierii nr. 32914/05.12.2012. 
 



Pentru intabularea imobilelor C1 şi C4 s-au făcut cheltuieli în valoare de 314,24 lei. 
S-a urmărit modul de soluţionare al dosarului nr. 375/181/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă şi s-a constatat 
că după depunerea raportului de expertiză tehnică judiciară, instanţa de judecată a acordat termen la data de 02.04.2013 
pentru ca apărătorul reclamantului să răspundă la obiecţiunile formulate de SC Decebal SA prin lichidatorul judiciar. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 28.03.2013. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


