
1 

 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedură generală de faliment 
Nr. 46, data emiterii: 26.03.2014 

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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, 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 3 (trei) 
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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 20612/04.12.2013, a raportului lunar privind descrierea 
modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1, din Legea 
privind procedura insolvenţei, nr. 41/25.11.2013, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 30. 
În data de 23.12.2013, ora 1300 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 aceleaşi condiţii în data de 23.01.2014, 
ora 1300.  
În data de 06.01.2014, lichidatorul judiciar a primit o ofertă de închiriere în valoare de 1.000,00 lunar de la SC 
Donpedrrorar SRL, pentru bunul imobil, Distileria Negoeşti, aflat în proprietatea SC Decebal SA, care a fost publicată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 31. 
Având în vedere această ofertă de închiriere, lichidatorul judiciar a întocmit un raport privind asigurarea şi conservarea 
bunurilor activului Distileria Negoeşti, proprietatea debitoarei SC Decebal SA, în lichidare, situat în intravilanul 
localităţii Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţ Mehedinţi, care a fost publicat pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 32. 
Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării creditorilor pentru data de 22.01.2014, ora 1400 având la ordinea 
de zi: „aprobarea raportului întocmit de lichidatorul judiciar în condiţiile art. 25 din legea 85/2006 privind activul 
Distileria Negoeşti, din satul Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, existent în patrimoniul debitoarei SC 
Decebal SA”. 
Convocarea Adunării creditorilor nr. 42/15.01.2014 a fost publicată în BPI nr. 845/15.01.2014, precum şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 33. 
La data şi ora stabilită pentru ţinerea şedinţei, s-a prezentat numai creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mehedinţi, reprezentată de domnul Popescu Aurel, care a aprobat raportul întocmit de lichidatorul judiciar în 
condiţiile art. 25 din legea 85/2006 privind activul Distileria Negoeşti, din satul Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţul 
Mehedinţi, existent în patrimoniul debitoarei SC Decebal SA, cu un procent de 93,94% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală. 
Hotărârea Adunării creditorilor nr. 44/22.01.2014 a fost publicată în BPI nr. 1697/27.01.2014, precum şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 35. 
În data de 23.01.2014, ora 1300 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 aceleaşi condiţii, publicarea anunţului 
urmând să aibă loc în două cotidiene, unul naţional şi unul local, precum şi pe site-urile Locbun.ro, Mercador.ro, 
tocmai.ro, unpir.ro şi ynaconsulting.ro. 
Cu adresa nr. 32/23.01.2014, lichidatorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi în data de 24.01.2014, 
următoarele documente: Procesul verbal nr. 43/22.01.2014, întocmit cu ocazia Convocării Adunării creditorilor din data 
de 22.01.2014, ora 1400, raportul întocmit de lichidatorul judiciar în condiţiile art. 25 din legea 85/2006 privind activul 
Distileria Negoeşti, din satul Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, existent în patrimoniul debitoarei SC 
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Decebal SA, oferta de închiriere a imobilului – teren în suprafaţă de 8.730 mp şi construcţiile edificate pe acesta (mai 
puţin construcţia C1) şi ordinul de serviciu permanent nr. MH 2.771/18.09.2013 al domnului Popescu Aurel, delegatul 
creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi. De asemenea, Procesul verbal nr. 43/22.01.2014, 
întocmit cu ocazia Convocării Adunării creditorilor din data de 22.01.2014, ora 1400, a fost publicat pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 34. 
Contractul de închiriere comercială încheiat între SC Decebal SA, în lichidare şi SC Donpedrrorar SRL pentru folosinţa 
imobilului situat în intravilanul localităţii Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţ Mehedinţi, compus din teren în suprafaţă 
de 8.730 mp înscris în Cartea funciară nr. 50195 a Oraşului Baia de Aramă, precum şi construcţiile edificate pe acesta, a 
fost semnat în data de 03.02.2014 şi înregistrat sub nr. 82/03.02.2014. 
În data de 12.02.2014, SC Donpedrrorar SRL, a înregistrat la grefa Tribunalului Mehedinţi, oferta de cumpărare în 
valoare de 80.000,00 lei a imobilului situat în intravilanul localităţii Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţ Mehedinţi, 
compus din teren în suprafaţă de 8.730 mp înscris în Cartea funciară nr. 50195 a Oraşului Baia de Aramă, precum şi 
construcţiile edificate pe acesta, valabilă până la data de 01.06.2014. De asemenea, oferta de cumpărare a fost publicată 
pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 36. 
În data de 25.02.2014, ora 1400 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 ofertei de cumpărare depusă de SC Donpedrrorar SRL. 
În data 31.02.2014 conform procesului verbal de predare primire, a fost predat imobilul situat în intravilanul localităţii 
Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţ Mehedinţi, compus din teren în suprafaţă de 8.730 mp înscris în Cartea funciară nr. 
50195 a Oraşului Baia de Aramă, precum şi construcţiile edificate pe acesta, către societatea SC Donpedrrorar SRL, cu 
sediul în oraş Baia de Aramă, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Mehedinţi, CUI RO 29437993, J25/498/2011.  
Având în vedere oferta de cumpărare depusă de SC Donpedrrorar SRL, lichidatorul judiciar a convocat Adunarea 
creditorilor pentru data de 27.02.2014, ora 1400, având la ordinea de zi: „Aprobarea schimbării modalităţii de vânzare a 
activului Distileria Negoeşti, intabulat în CF nr. 50195, nr. cadastral 99, din satul Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţul 
Mehedinţi, compus din clădirile: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 şi terenul aferent în suprafaţă de 8.730 mp 
(8.481 mp în acte), din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, către un cumpărător identificat, respectiv SC 
Donpedrrorar SRL, CUI 29437993, J25/489/2011, cu sediul în localitatea Baia de Aramă, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
15, jud. Mehedinţi, la preţul de 80.000,00 lei (TVA inclus).” 
La data şi ora stabilită pentru ţinerea şedinţei, s-a prezentat creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi, reprezentată de domnul Popescu Aurel, iar creditorul SC AAAS (fostă AVAS) a trimis un punct de vedere 
scris, creditori care au aprobat cu un procent de 93,94% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un 
procent de 98,85% din totalul creanţelor prezente sau care şi-au exprimat un punct de vedere în scris, schimbarea 
modalităţii de vânzare a activului Distileria Negoeşti, intabulat în CF nr. 50195, nr. cadastral 99, din satul Negoeşti, 
oraş Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, compus din clădirile: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 şi terenul 
aferent în suprafaţă de 8.730 mp (8.481 mp în acte), din vânzare prin licitaţie publică, în vânzare directă, către un 
cumpărător identificat, respectiv SC Donpedrrorar SRL, CUI 29437993, J25/489/2011, cu sediul în localitatea Baia de 
Aramă, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Mehedinţi, la preţul de 80.000,00 lei, urmat de supraofertă, cu un pas de 
supraofertare de 5.000,00 lei. 
Cu adresa nr. 144/28.02.2014, lichidatorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi, procesul verbal nr. 
44/27.02.2014, întocmit cu ocazia Convocării Adunării creditorilor din data de 27.02.2014, ora 1400, însoţit de punctul 
de vedere scris transmis de creditorul AAAS (fostă AVAS), precum şi ordinul de serviciu permanent nr. MH 2.771 din 
18.09.2013 al domnului Popescu Aurel, reprezentantul creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi. 
Hotărârea Adunării creditorilor nr. 45/27.02.2014 a fost publicată în BPI nr. 4341/03.03.2014, precum şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 37. 
Anunţul privind vânzarea activului Distileria Negoeşti, prin negociere directă urmată de supraofertă la preţul de pornire 
de 80.000,00 lei, cu un pas de supraofertare de 5.000,00 lei, a fost publicat în ziarul Adevărul din data de 03.03.2014, 
ofertele urmând să fie primite până la data de 07.04.2014. Pentru publicarea acestui anunţ s-a emis de către Piaţa 
Severineană factura nr. 228/03.03.2014 în valoare de 156,00 lei care nu a fost achitată din lipsă de disponibilităţi 
băneşti. 
După ce societatea comercială Donpedrrorar SRL, a achitat garanţia de participare la licitaţie în valoare de 10% pentru a 
achiziţiona activul Distileria Negoeşti, lichidatorul judiciar a încheiat promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 1 
din data de 06.03.2014. 
În data de 06.03.2014, lichidatorul judiciar a depus în contul de lichidare al SC Decebal SA, deschis la BRD Groupe 
Societe Generale, suma de 1.000,00 lei reprezentând contravaloare chirie conform facturii nr. 06666406/11.02.2014 şi 
suma de 8.000,00 lei reprezentând garanţie participare licitaţie pentru achiziţionarea activului Distileria Negoeşti. 
În data de 17.12.2014 prin acţiunea depusă la Judecătoria Baia de Aramă, lichidatorul judiciar a chemat în judecată  şi 
personal la interogatoriu pe pârâtul Tămîş Vasile, pentru a lăsa în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul 
compus din teren în suprafaţă de 900 m, situat în intravilanul localităţii Negoieşti, Baia de Aramă, jud. Mehedinţi, 
precum şi clădirea în suprafaţă utilă de 203,23 mp situată pe acest teren, să desfiinţeze poarta edificată în locul gardului 
demolat pe partea de vest şi să plătească cheltuielile de judecată. 
În vederea soluţionării litigiului cu domnul Tămîş Vasile, lichidatorul judiciar a încheiat contractul de premediere nr. 
115/17.12.2013, în sumă de 100,00  lei conform chitanţei nr. 64/17.12.2013, cu biroul de mediator – Iovan Gheorghe, 
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dar conform procesului verbal nr. 118/30.12.2013 domnul Tămîş Vasile nu s-a prezentat deşi a confirmat primirea 
notificării în data de 19.12.2013.  
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7/181/2014, aflat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă, având ca obiect 
„revendicare imobiliară obligaţie de a face” constatându-se că la data de 29.01.2014, lichidatorul judiciar a trimis prin 
poştă către Judecătoria Baia de Aramă un răspuns la adresa depusă de domnul Tămîş Vasile în data de 17.01.2014. 
În data de 25.02.2014 domnul Tămîş Vasile a depus întâmpinare solicitând respingerea acţiunii formulată de 
lichidatorul judiciar, următorul termen fiind în data de 30.04.2014. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 27.03.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


