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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 19, data emiterii: 10.03.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6816/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Moval Plast SRL, cod de identificare fiscală RO 15629492, sediul social în sat Şimian, comuna Şimian, 
nr. 6, str. 21, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/102/2013. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
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 administrator judiciar persoană juridică Motoi 
Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Moval Plast SRL, conform 
Sentinţei nr. 1015/2013 din şedinţa publică din 02.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6816/101/2013, reprezentată 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 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Moval Plast SRL 
Număr dosar: 6816/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Moval Plast SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a raportului lunar privind 
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 
16, din data de 03.02.2014. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2469/06.02.2014 a tabelului 
suplimentar al creanţelor, nr. 15, din data de 15.01.2014. 
S-a primit de la Judecătoria Caransebeş o adresă, prin care s-a solicitat, ca în vederea soluţionării cauzei civile nr. 
698/208/2013 privind pe reclamantele SC Moval Plast SRL, SC Valcons House SRL şi pe pârâţii Martinescu Florin 
Enache şi Ţăruş Mioara, să se comunice instanţei, până la termenul de judecată stabilit pentru data de 12.03.2014, dacă 
pentru vreuna dintre reclamante s-a deschis procedura judiciară a lichidării, pentru cine şi adresa lichidatorului judiciar. 
Lichidatorul judiciar a formulat răspuns către Judecătoria Caransebeş cu adresa nr. 138/26.02.2014, prin care a 
comunicat că împotriva debitoarei SC Moval Plast SRL, cod de identificare fiscală RO 15629492, sediul social în sat 
Şimian, comuna Şimian, nr. 6, str. 21, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/102/2013, s-a deschis 
procedura de faliment, conform sentinţei nr. 1015/2013 din şedinţa publică de la 02.12.2013 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6816/101/2012, fiind desemnat 
lichidator judiciar Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, 
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 persoană juridică Motoi Gogu. 
Adresa nr. 138/26.02.2014 a fost transmisă Judecătoriei Caransebeş prin fax, precum şi prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, conform dovezilor anexate. Pentru expedierea adresei nr. 138/26.02.2014 s-a plătit cu factura nr. 
3999653/28.02.2014 suma de 4,90 lei. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului SC 
Moval Plast SRL, care a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 28.02.2014, potrivit dovezii anexate. 
Tabelului definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţia 17. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3052/115/2013 aflat pe rolul Tribunalului Caraş Severin, având ca 
obiect „anulare act administrativ“ formulat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin, constatând că la 
termenul din data de 12.02.2014, instanţa de judecată a dispus: „Citarea reclamantului cu menţiunea de a depune o altă 
copie lizibilă, a decontului TVA aferent lunii aprilie 2009, pentru achiziţia imobilului din Băile Herculane, str.Gării , 
DN 6, depus la AFP Băile Herculane. Amână judecarea cauzei la data de 26.02.2014, pentru când se va cita reclamantul 
cu menţiunea de mai sus“. 
La termenul din data de 26.02.2014, instanţa de judecată a dispus amânarea cauzei pentru data de 26.03.2014. 
În urma primirii citaţiei emisă la data de 28.02.2014 de către Tribunalul Caraş Severin, lichidatorul judiciar a comunicat 
decontul de taxă pe valoarea adăugată întocmit pentru luna septembrie 2009, prin scrisoare recomandată, cu confirmare 
de primire, pentru termenul din data de 26.03.2013, în dosarul nr. 3052/115/2013. Pentru expedierea acestei adrese s-a 
achitat cu chitanţa nr. 3999816/06.03.2014, suma de 6,50 lei. 
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La data de 05.03.2014 ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL, având la 
ordinea de zi: „confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa 
nr. 1015/2013 din şedinţa publică de la 02.12.2013 şi stabilirea remuneraţiei acestuia“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Moval Plast SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
05.03.2014, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin d-nul Toşea Ştefan, care deţine o creanţă în procent de 58,42501% 
din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în calitate de delegat, 
prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care deţine o creanţă în procent de 20,75832% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală; 
A depus punct de vedere scris următorul creditor: 
1. CEC Bank SA – Sucursala CEC Bank Dr. Tr. Severin, reprezentată prin dl. Aldea Ion, în calitate de împuternicit, prin 
împuternicirea nr. MH4193/04.03.2014, a depus punct de vedere scris cu adresa nr. MH4193/04.03.2014, care deţine o 
creanţă în procent de 18,88817% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Moval Plast SRL, prezenţi sau care au transmis punct de vedere în scris, 
hotărăşte: confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa nr. 
1015/2013 din şedinţa publică de la 02.12.2013, cu un procent de 98,07150% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv cu un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de vedere în scris şi 
stabileşte ca remuneraţia acestuia să fie în valoare de 2.000,00 lei/lună (exclusiv TVA) şi un onorariu procentual de 5% 
(exclusiv TVA) din sumele rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor, cu un procent de 79,18333% 
din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 80,74041% din totalul creditorilor prezenţi sau 
care au transmis punct de vedere în scris. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 05.03.2014, ora 
1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 06.03.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor din data de 05.03.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat pe 
site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, 
poziţia 18. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL, nr. 18, din 
data de 05.03.2014, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4659/06.03.2014. 
Hotărârea Adunării Creditorilor debitoarei SC Moval Plast SRL din data de 05.03.2014 poate fi vizualizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Moval Plast SRL, poziţia 
19. 
S-a ţinut legătura cu evaluatorul Victor Mihail Cugut, care a finalizat operaţiunea de evaluare a bunurilor mobile şi 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Moval Plast SRL, lichidatorul judiciar urmând a convoca Adunarea 
Creditorilor în vederea aprobării rapoartelor de evaluare a bunurilor mobile şi imobile. 
Rapoartele de evaluare vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 10.03.2014. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 10.03.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


