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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă
Nr. 35, data emiterii: 16.01.2012

1. Date privind dosarul: număr dosar 10401/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios
Administrativ, Judecător sindic Clara Daniela Băluţă.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC P & P Invest Company SRL, cod de identificare fiscală 14037786, sediul social în comuna Hinova, sat
Bistriţa, nr. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/128/2001.
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, nr. înregistrare RFO II - 0213, cod de identificare fiscală RO 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 lichidatorjudiciar: Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar, al debitorului SC P & P Invest Company SRL,
reprezentat legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul
lunar 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 lunar 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 P & P Invest

Company SRL
Număr dosar: 10401/101/2010, Tribunal Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător – sindic
Clara Daniela Băluţă.
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC P & P Invest Company SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
La solicitarea creditorului garantat B.C. Intesa SanPaolo am procedat la asigurarea imobilului situat în localitatea
Hinova precum şi a autoturismului Volkswagen Touareg, întrucât poliţele încheiate anterior expirau la data de
21.11.2011. Pentru asigurarea celor două bunuri s-a plătit suma de 974,19 lei.
În data de 21.12.2011 a fost organizată licitaţia în vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei. În
vederea achiziţionării mijlocului de transport Volskwagen Touareg 2,5 TDI s-a prezentat un singur ofertant care a depus
garanţia de participare la licitaţie, adjudecând autoturismul scos la licitaţie. La data şi ora ţinerii licitaţiei s-a prezentat
reprezentantul creditorului garantat B.C. Intesa SanPaolo care la solicitarea adjudecatarului a acceptat ca diferenţa de
preţ să fie achitată până la data de 31.01.2012. Pentru imobilul scos la licitaţie situat în localitatea Hinova precum şi
celelalte bunuri mobile nu s-a prezentat niciun ofertant.
În ziarul Adevărul din data de 22.12.2011 şi în Piaţa Severineană din data de 23.12.2011 a fost publicat un nou anunţ în
vederea valorificării bunurilor rămase nevândute, licitaţia urmând să aibă loc la data de 27.01.2012. De asemenea,
anunţul privind vânzarea acestor bunuri a fost publicat şi pe diverse site-uri pe internet. S-a plătit pentru publicarea
anunţurilor de vânzare cu factura nr. 3.993/21.12.2011 suma de 391,00 lei.
A fost analizată cererea de creanţă propusă de SC Transilvania General Import Export SRL şi s-a constatat că nu
îndeplineşte condiţiile pentru a fi înscrisă, aceasta fiind tardiv formulată. Cu privire la acest aspect, precizăm faptul că
au fost respectate dispoziţiile art. 7 alin. 3 din Legea 85/2006 în sensul că notificarea deschiderii procedurii de
insolvenţă şi respectiv de faliment s-a realizat prin B.P.I fiind citaţi creditorii pentru depunerea cererilor de creanţă şi
prin publicitate conform Codului de Procedură Civilă în Curierul Naţional din data de 23.03.2011 şi 22.07.2011.
Precizăm faptul că, SC Transilvania General Import Export SRL nu a fost găsită în lista creditorilor prezentată de
debitor.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 17.01.2012.

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


