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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 37, data emiterii: 03.07.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3819/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Interfood Prod Imex SRL, cod de identificare fiscală 5711780, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, 
Calea Timişoarei, nr. 87, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/648/1994. 
4. Administrator 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 administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Interfood Prod Imex SRL, 
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 295 din şedinţa publică din data de 18.05.2012, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3819/101/2012, 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 85/2006 privind procedura insolvenţei, 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. 

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 pentru debitorul SC Interfood Prod Imex SRL 
Număr dosar: 3819/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Interfood Prod Imex SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în BPI nr. 11113 din data de 11.06.2014, a raportului lunar privind 
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din 
Legea 85/2006, nr. 36, din data de 05.06.2014, precum şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Interfood Prod Imex, poziţia nr. 9. 
În data de 05.06.2014, administratorul societar  a ridicat din contul unic de insolvenţă al debitoarei suma de 3.800,00 lei 
pentru diverse plăţi şi a achitat către Societatea Secom SA, suma de 577,00 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 
92236/25.03.2014. 
Administratorul societar a licitat în data de 10.06.2014,  suma de 10.000,00 euro la cursul de schimb valutar în valoare 
de 4,3250 lei încasându-se suma de 43.250,00 lei, după care în data de 12.06.2014 a achitat factura de energie electrică 
în valoare de 283,24 lei. 
Creditorul Munteanu Hyperion Robert, a dat o declaraţie la notar autentificată sub nr. 1119/17.06.2014 prin care a 
renunţat la suma de 14.850,00 lei pe care SC Interfood Prod Imex SRL, i-o datora pentru lunile mai, iunie, august,  
septembrie, octombrie şi noiembrie 2014 cu titlu de creanţă garantată conform planului reorganizare a activităţii 
debitorului SC Interfood Prod Imex SRL. 
În data de 27.06.2014, administratorul societar a achitat tuturor creditorilor ratele aferente lunii mai 2014 conform 
planului de reorganizare în valoare totală de 3.300,00 lei, cu excepţia creditorului BRD Groupe Societe Generale SA,  
pentru care s-a achitat suma de 10.000,00 lei rămânând o restanţă de 5.000,00 lei. 
Având în vedere faptul că cererea de creanţă depusă de creditorul Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, pentru suma de 114,13 lei, este 
întemeiată, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului definitiv rectificat III al creanţelor împotriva 
debitorului SC Interfood Prod Imex SRL, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 04.07.2014. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 13376/225/2013, aflat pe rolul Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin, 
având ca obiect plângerea contravenţională formulată de SC Interfood Prod Imex SRL, împotriva Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Mehedinţi, constatându-se că, instanţa de judecată s-a pronunţat prin sentinţa civilă nr. 2070 din 
şedinţa publică din data de 27.05.2014, în sensul că: „Admite în parte plângerea formulată. Modifică procesul-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei seria MH nr. 000226 încheiat la data de 19.09.2013 în sensul că înlocuieşte 
sancţiunea amenzii cu avertisment. Atrage atenţia petentei ca pe viitor să respecte întocmai prevederile legale. Menţine 
celelalte prevederi din procesul verbal. Cu apel care se va depune la Judecătoria Dr. Tr. Severin”. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 04.07.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 
 


