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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 3, data emiterii: 25.06.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 2980/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Show Act SRL, cod de identificare fiscală 25623977, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, 
nr. 8, et. 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/187/2009. 
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 Show Act SRL, conform 
Încheierii din şedinţa publică din data de 21.05.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2980/101/2014, 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Show Act SRL 
Număr dosar 2980/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Falcan Camelia Aurora. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL  
Debitor: SC Show Act SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în BPI nr. 
10414/30.05.2014, a notificării deschiderii procedurii de faliment. De asemenea, notificarea deschiderii procedurii de 
faliment a fost publicată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, 
client Show Act, poziţia nr. 1. 
Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi în ziarul Curierul Naţional din data de 30.05.2014. Pentru 
publicarea acestui anunţ s-a plătit cu chitanţa nr. 0263/30.05.2014, suma de 60,00 lei. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii de faliment, şedinţa 
urmând să aibă loc în data de 30.06.2014, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi: 
,,- prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC 
Show Act SRL, întocmit de lichidatorul judiciar în conformitate cu art. 59 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei; 
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Show Act SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din 
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
- confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea pronunţată 
în şedinţa publică din data de 21.05.2014, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
- stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC Show 
Act SRL”. 
În temeiul art. 33 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a solicitat prin adresele nr. 311 şi 312 din data de 
29.05.2014 atât societăţii cât şi administratorului societar, domnul Niţoi-Virgil Ionuţ, punerea la dispoziţie a 
documentele prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006, care a semnat de primire în data de 02.06.2014. 
Cu adresa nr. 310/29.05.2014, lichidatorul judiciar a solicitat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi 
Taxe Locale, să i se comunice dacă debitorul şi administratorul societar, domnul Niţoi Virgil-Ionuţ, au figurat sau 
figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul municipiului Drobeta-Turnu-Severin. 
Primăriei Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, a răspuns prin adresa nr. 5551 din 29.05.2014 că 
societatea figurează în evidenţele fiscale cu taxă publicitate sediu, iar administratorul societar, Niţoi Virgil-Ionuţ, 
figurează în evidenţele fiscale cu un autoturism marca Opel Astra, cu capacitate între 1601 şi 2000 cmc, serie şasiu 
WOLOTGF4816019228, serie motor 0603181, dobândit în data de 27.07.2012. 
Având în vedere faptul că administratorul societăţii a pus la dispoziţie documentele contabile solicitate conform art. 28 
alin. 1 din Legea 85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care 
au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Show Act SRL prevăzut de art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) 
din Legea 85/2006, raport care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 25.06.2014. 
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Show Act 
SRL, nr. 2/11.06.2014 precum şi anexa nr. 1 la raport privind bunurile aflate în patrimoniul debitorului, au fost depuse 
la grefa Tribunalului Mehedinţi cu adresa nr. 327/12.06.2014 şi au fost publicate pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Show Act, poziţiile nr. 2 şi 3. De asemenea, raportul 
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asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Show Act SRL, nr. 
2/11.06.2014 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11335/13.06.2014. 
Cu adresa nr. 80995/17.06.2014, Primăria Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a solicitat să i se 
comunice data la care se poate scădea din evidenţele fiscale taxa de publicitate sediu, iar lichidatorul judiciar a răspuns 
prin adresa nr. 336/19.06.2014, că se poate scădea din evidenţele fiscale taxa de publicitate sediu începând cu data de 
21.05.2014, data deschiderii procedurii de faliment. 
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la 
masa credală. Au fost verificate cererile de creanţă în conformitate cu art. 66 din Legea 85/2006, după care s-a procedat 
la întocmirea Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Show Act SRL, care va fi depus la dosarul cauzei 
la termenul din data de 25.06.2014 şi urmează a fi publicat în BPI, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 25.06.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


