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R A P O R T

privind asigurarea si conservarea bunurilor activului (sectia „Distileria 

Negoie§ti”) proprietatea debitoarei SC Decebal SA „in lichidare”, situat in situat 

in intravilanul localitatii Negoie§ti, Baia de Arama, judetul Mehedinti.

infaptuirea cerintei de maximizare a veniturilor din lichidarea bunnrilor 

debitoarei SC Decebal SA, este o sarcina prioritara in derularea procedurii de 

lichidare judiciara prevazuta de Legea nr. 85/2006.

Din aceasta perspective, de la deschiderea procedurii, am procedat la 

introducerea unor actiuni in justitie pentru anularea actelor frauduloase incheiate 

de debitoare in dauna drepturilor creditorilor, pentru aducerea in patrimoniul 

debitoarei a unui imobil cu destinatia de sediu administrativ. Toate aceste actiuni
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au necesitat timp si cheltuieli cu taxele de timbra, transport, expertize judiciare, 

publicitate si aceasta in conditiile in care activul nu prezinta atractivitate pentru 

investitori deoarece la licitatie nu a fost scos si sediul administrativ.

In prezent sediul administrativ, compus din parter -  garaj §i etaj cu 7 

carnere §i hoi, in S construita -  120,10 mp., S utila -  203,23 mp, precum 

terenul aferent in suprafata de 900 mp, situat in intravilanul localitatii Negoie§ti, 

Baia de Arama, judetul Mehedinti, cu urmatoarele vecinatati: nord -  Tapirdea 

Eugen, est §i sud -  S.C. DECEBAL S.A., vest -  drum judetean 670, este ocupat 

in mod abuziv de catre fostul administrator al debitoarei SC Decebal SA ,Tamis 

Vasile, care pretinde ca este proprietarul imobilului in baza a doua hotarari 

judecatoresti (sentinta civila nr. 527/10.07.2008 si sentinta civila nr. 

683/25.11.2010, pronuntate de judecatoria Baia de Arama, in actiuni in 

constatare). Precizam ca aceste hotarari nu ne sunt opozabile deoarece S.C. 

DECEBAL S.A. nu a fost parte in proces, iar pe de alta parte imobilul in cauza 

este in proprietatea acesteia, dovedita cu inscrierea in cartea funciara nr. 50195 a 

Ora§ului Baia de Arama, cu nr. cadastral 99.

Constatand ca numitul Tamis Vasile, fara nici-un drept, a distrus si 

insusit gardul din beton pe o portiune de aproximativ doi metrii, in dreptul 

sediului administrativ, ce imprejmuieste imobilul pe latura de Sud-Vest, 

invecinat DJ 671, modificand cu intentie materializarea limitei de proprietate a 

SC Decebal SA „in lichidare”, savarsind astfel infractiunea de tulburare de 

posesie, prevazuta de art. 46 alin. 4 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si

formulat plangere penala impotriva acestuia, plangere



In acelasi timp, am formulat si actiune in revendicare a imobilului mai sus 

mentionat, care se afla inca pe rolul instantei la Judecatoria Baia de Arama.

Avand in vedere ca actiunea in revendicare mai dureaza, ca activul nu mai 

functioneaza de peste 10 ani si este supus degradarii fizice si actiunilor de furt, 

faptul ca nu exista potentiali cnmparatori pana in prezent, iar pe de alta parte 

avem nevoie de mijloace fmanciare pentru continuarea procedurii de lichidare 

judiciara, in temeiul art. 25, alin. 1 litera d) din Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, supun 

aprobarii adunarii creditorilor Oferta SC DONPEDRRORAR SRL pentru 

inchirierea imobilului mai sus mentionat la pretul de 1.000 lei lunar, chiriasul 

urmand ca, in baza unui contract ce se va incheia, sa asigure paza imobilului si 

aducerea acestuia in stare de intrebuintare pana la data vanzarii.


