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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 
Nr. 3, data emiterii: 11.09.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4390/101/2014, 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: Bălţăţeanu I. Dragoş-George Întreprindere Individuală, cod de identificare fiscală 27014873, sediul social în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Independenţei, nr. 43A, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului 
F25/343/2010. 
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 Bălţăţeanu I. Dragoş-George 
Întreprindere Individuală, conform Sentinţei nr. 807/F din şedinţa publică din data de 08.07.2014, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4390/101/2014, 
reprezentată legal prin Motoi Gogu în temeiul art. 25 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, 
comunică raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă astfel întocmit, în anexă, 
în număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitorul Bălţăţeanu 

I. Dragoş-George Întreprindere Individuală 
Nr. dosar: 4390/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-
sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 25 lit. b) şi art. 59 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: Bălţăţeanu I. Dragoş-George Întreprindere Individuală 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Mehedinţi, debitorul Bălţăţeanu I. Dragoş-George Întreprindere 
Individuală, a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului prevăzută de Legea 85/2006, susţinând că are 
o creanţă comercială certă, lichidă şi exigibilă în sumă de 135.589,8700 lei. 
Prin Sentinţa nr. 807/F pronunţată în şedinţa publică din data de 08.07.2014, s-a dispus, în temeiul art. 107 alin. (1) 
raportat la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, deschiderea procedurii simplificate de 
faliment împotriva debitorului Bălţăţeanu I. Dragoş-George Întreprindere Individuală cu sediul în Drobeta-Turnu-
Severin, str. Independenţei, nr. 43A, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 27014873, număr de ordine în registrul 
comerţului F25/343/2010. 
Societatea comercială Bălţăţeanu I. Dragoş-George Întreprindere Individuală a fost înfiinţată în anul 2010, având ca 
obiect de activitate, activităţile prevăzute de codul CAEN 471-„Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate“. 
Asociat persoane fizice: Băltăţenu Dragoş-George, CNP 1800509250044. 
a) Date generale 
Societatea Bălţăţeanu I. Dragoş-George Întreprindere Individuală, cod de identificare fiscală 27014873, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Independenţei, nr. 43A, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului 
F25/343/2010, având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 471-„Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate“. 
Conform declaraţiilor depuse şi a registrului de încasări şi plăţi întocmite pentru perioada 2011, 2012, 2013, debitoarea 
a realizat încasări şi plăţi după cum urmează: 

An Încasări Plăţi Pierdere/profit 

2011 744.110,53 877.335,53 -133.225,00 

2012 821.996,37 819.743,37 2.253,00 

2013 775.689,88 799.394,88 -23.705,00 

Total 2.341.796,78 2.496.473,78 -154.677,00 
Aşa cum se observă din datele prezentate mai sus, în perioada 2011-2013, debitoarea a înregistrat încasări totale în 
sumă de 2.341.796,78 lei iar plăţile aferente aceleiaşi perioade au fost în sumă totală de 2.496.473,78 lei. 
Făcând diferenţa între încasări şi plăţi (venituri şi cheltuieli) rezultă că, pe cumulat, în perioada celor 3 ani (2011-2013) 
a realizat o pierdere fiscală în sumă de -154.677,00 lei. 
Precizăm faptul că, această pierdere se regăseşte şi în deciziile de impunere anuală pentru veniturile realizate în anii 
2011, 2012, 2013. 
Analizând documentele de plăţi, a reieşit faptul că cheltuielile privind energia electrică, salariile şi obligaţiile datorate 
Bugetului de Stat au fost foarte ridicate, fapt ce a determinat ca debitoarea să realizeze pierderi însemnate. 
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societatea nu a deţinut în patrimoniu bunuri care ar putea fi valorificate 
în vederea acoperirii creanţelor înscrise la masa credală. 
De asemenea, nu s-au constatat înstrăinări de bunuri susceptibile a fi anulate, întrucât debitoarea nu a deţinut în 
patrimoniu astfel de bunuri. 
II. Cauzele şi împrejurările care au condus la încetarea de plăţi 
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- existenţa în zonă a mai multor societăţi de profil, care au făcut să crească, concurenţa, fapt ce a condus la reducerea 
preţurilor pentru a evita deteriorarea bunurilor existente pe stoc; 
- nivelul ridicat al cheltuielilor cu energia electrică, salariile şi obligaţiile datorate Bugetului de Stat; 
- inexistenţa unui plan de afaceri pe termen lung; 
- degradarea economică presupune că societatea nu mai este rentabilă, generând mai multe cheltuieli decât venituri. 
Rezultatul activităţii nu mai produce profit, iar activitatea nu mai contribuie pozitiv la dezvoltarea firmei. 
In urma verificării documentelor contabile puse la dispoziţie nu au fost constatate fapte care sa conducă la antrenarea 
răspunderii potrivit art. 138 din Legea 85/2006 a administratorului societar sau a altor persoane, întrucât lichidatorul 
judiciar nu a identificat persoane vinovate de ajungerea societăţii in faliment. 
Termen procedural: 01.10.2014 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


