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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 28, data emiterii: 25.06.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 7505/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Curelea Adrian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Provocarea SRL, cod de identificare fiscală RO 22088950, sediul social în sat Şimian, comuna Şimian, 
str. Centrul Civic, bl. A22, sc. 1, ap. 4, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/423/2007. 
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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Provocarea SRL, conform 
Sentinţei nr. 120/2014 din şedinţa publică de la 29.01.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 7505/101/2013, 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 Provocarea SRL 
Număr dosar: 7505/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Curelea Adrian 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Provocarea 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 nr. 10599/03.06.2014 a convocării 
Adunării Creditorilor, nr. 24, din data de 03.06.2014. 
Convocarea Adunării Creditorilor şi materialele prezentate spre aprobare au fost publicate pentru a putea fi consultate şi 
analizate, şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Provocarea, 
poziţiile 24-27. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10622/03.06.2014 raportul 
final, nr. 23, din data de 03.06.2014. 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10625/03.06.2014 a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 25, din data de 03.06.2014. 
Raportul de activitate, nr. 25, din data de 03.06.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Provocarea SRL, poziţia 28. 
La data de 12.06.2014 ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Provocarea SRL, având la ordinea 
de zi: „aprobarea raportului final, a situaţiilor financiare şi a cererii de închidere a procedurii în temeiul art. 131 din 
Legea 85/2006, întocmite de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Provocarea SRL“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Provocarea SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
12.06.2014, orele 1400 s-a prezentat reprezentantul unicului creditor, respectiv: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată de dl Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care deţine o creanţă în cuantum de 
100% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Se constată că Adunarea Creditorilor prezenţi care deţine un procent de 100% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, convocată pentru data de 12.06.2014 ora 1400, a 
hotărât: aprobă raportul final, situaţiile financiare şi cererea de închidere a procedurii în temeiul art. 131 din Legea 
85/2006, întocmite de lichidatorul judiciar, privind pe debitoarea SC Provocarea SRL. 
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 12.06.2014 ora 1400 a fost depus la grefa 
Tribunalului Mehedinţi la data de 16.06.2014, cu adresa nr. 331/13.06.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat pe site-ul lichidatorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Provocarea SRL, poziţia 29. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 27, din data de 12.06.2014, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11347/16.06.2014, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica 
Portofoliu – Documente Provocarea, poziţia 30. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneţi închiderea procedurii de insolvenţă potrivit art. 131 din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei, radierea societăţii de la Oficiul Registrului Comerţului, descărcarea 
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lichidatorului judiciar de atribuţiunile încredinţate, plata onorariului şi a cheltuielilor de procedură din fondul de 
lichidare prevăzut la art. 4 din Legea 85/2006. 
Termen procedural: 25.06.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


