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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedură generală de faliment 
Nr. 48, data emiterii: 23.10.2014 

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 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 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. 12673/04.07.2014, 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. 47, din data de 02.07.2014, precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Decebal, poziţia nr. 40. 
S-a urmărit modul de încasare a diferenţei de preţ pentru bunul imobil Distileria Negoeşti, intabulat în CF nr. 50195, nr. 
cadastral 99, din satul Negoeşti, oraş Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, 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) şi s-a constatat că până la această dată, din totalul de 
80.000,00 lei, sumă pentru care a fost adjudecat imobilul, s-a achitat numai 13.000,00 lei. 
Lichidatorul judiciar a ţinut legătura permanent cu adjudecatarul, dar acesta nu a achitat până la această dată diferenţa 
de preţ, precizând că apreciază că se impune mai întâi soluţionarea litigiului cu dl. Tămâşi Vasile, după care va proceda 
la achitarea diferenţei de preţ. 
În acest sens, a depus şi o cerere, prin care solicită prelungirea termenului cu 60 de zile începând de la data cererii, 
respectiv 21.10.2014. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 7/181/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă, având ca obiect 
„revendicarea imobilului teren în suprafaţă de 900 mp şi construcţia C1, sediul Distileriei Negoieşti care aparţine 
debitoarei SC Decebal SA“. Precizăm că în acest dosar au fost admise probele solicitate, iar la termenul din data de 
18.09.2014 a fost depus raportul de expertiză topo efectuată de către expertul Pelea Ioan, urmând ca la termenul din 
data de 06.11.2014 să fie audiat şi ultimul martor propus de către reclamanta SC Decebal SA, putând fi puse concluzii. 
În acelaşi timp, având în vedere faptele de distrugere şi furt de sub sechestru penal, săvârşite de către pârâtul Tămâşi 
Vasile, am formulat plângere penală împotriva acestuia, în prezent efectuându-se cercetările necesare pentru stabilirea 
vinovatului şi recuperarea prejudiciului cu care ne constituim parte civilă (anexă). 
Precizăm că şi chiriaşul imobilului teren în suprafaţă de 8.730 mp şi construcţiile edificate pe acesta, înscris în cartea 
funciară nr. 59 a oraşului Baia de Aramă, fosta Distilerie Negoieşti a debitoarei SC Decebal SA, SC Donpedrrorar SRL 
a întâmpinat greutăţi în folosirea imobilului întrucât numitul Tămâşi Vasile din localitatea Negoieşti, Baia de Aramă, a 
distrus două plăci din gardul de ciment pe latura de vest, a scos 14 stâlpi din beton de pe latura de nord a betonului pe 
care i-a folosit la realizarea umpluturi cu pământ peste canal pentru a realiza intrarea la sediul firmei prin cele două 
plăci dislocate din gard, a distrus platforma de la cântarul basculă, fapte pentru care a formulat plângere penală 
împotriva făptaşului Tămâşi Vasile. Mai mult, numitul Tămâşi Vasile a depozitat, în cursul lunii august 2014, două clăi 
de fân pe terenul aparţinând SC Decebal SA, în lichidare. 
Lichidatorul judiciar a formulat adresa nr. 69/17.09.2014 către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism prin care a solicitat copii ale actului de instituire a sechestrului asigurator, precum şi ale 
proceselor verbale de sechestru asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând Distileriei Negoieşti. 
Urmare demersurilor făcute de către lichidatorul judiciar, DIICOT Mehedinţi ne-a comunicat, prin adresa nr. 
131D/VIII/1/2014/07.10.2014, o copie a adresei nr. 24D/II/I/2004/06.01.2005 trimisă către Ministerul Justiţiei – Oficiul 
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Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, din care rezultă că la această instituţie au fost transmise copii 
de actele solicitate în anul 2005. 
Ne-am deplasat la ORC Mehedinţi, am solicitat copii de pe aceste documente, documente care nu au fost găsite la 
dosarul SC Decebal SA, fiind găsite la dosarul SC Industrializarea Laptelui SA Drobeta-Turnu-Severin. 
Au fost ridicate copii de pe următoarele documente: 
- adresa nr. 24/D/II/I/2004/06.01.2005; 
- ordonanţa nr. 165/P/2003/15.11.2004; 
- procesul verbal întocmit în 29.12.2004; 
- procesul verbal înregistrat sub nr. 24/D/II/I/2004 încheiat la 04.01.2005. 
După primirea acestor documente, lichidatorul judiciar au fost transmise cu adresa nr. 180/21.10.2014 către Poliţia 
Oraşului Baia De Aramă – Formaţiunea Investigaţii Criminale. 
Precizăm că prin aceeaşi adresă, am solicitat să fie citată ca martor fosta directoare Albuleţ Elena şi am estimat o 
valoare de 7.050,00 lei, cu, care am înţeles să ne constituim parte civilă. 
Tribunalul Mehedinţi a transmis lichidatorului judiciar o comunicare privind dosarul nr. 3900/101/2014, privind pe 
reclamanta Dâu Ana şi SC Decebal SA, având ca „obiect reconstituire vechime“, prin care a solicitat ca pentru termenul 
din data de 30.09.2014, lichidatorul judiciar să comunice: 
- dacă deţine documentele din care să rezulte că reclamanta Dâu Ana a desfăşurat activitate la SC Decebal SA 
Mehedinţi pe perioada 01.06.1995-13.12.1998, urmând să înainteze acte doveditoare în acest sens; 
- în cazul în care arhiva SC Decebal SA Mehedinţi a fost distrusă, să înainteze înscrisuri doveditoare în acest sens. 
Pentru termenul din data de 30.09.2014, lichidatorul judiciar a formulat răspuns, care a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 29.09.2014, prin care a pus la dispoziţia instanţei documentele în posesia cărora se află, respectiv: 
- adresa nr. 29/01.08.2005 către Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi; 
- adresa nr. 32/08.08.2005 către Direcţia Judeţeană Mehedinţi a Arhivelor Naţionale; 
- adresa nr. 17366/07.08.2005 primită de la Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi; 
- procesul verbal înregistrat sub nr. 377/G/31.10.2005, care atestă predarea documentelor cu caracter permanent către 
Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Mehedinţi; 
- adresa nr. 285/G/03.11.2005 primită de la Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Mehedinţi;  
- adresa nr. 130/12.05.2009 trimisă către dl. Rogoveanu Jean; 
- plângerea penală nr. 2789/01.06.2009, 
precizăm faptul că, documentele menţionate mai sus, sunt singurele documente pe care le are în posesie. 
Tribunalul Mehedinţi a transmis lichidatorului judiciar o comunicare privind dosarul nr. 3900/101/2014, privind pe 
reclamanta Dâu Ana şi SC Decebal SA, având ca „obiect reconstituire vechime“, prin care a revenit la adresa anterioară 
şi solicitat ca pentru termenul din data de 14.10.2014, lichidatorul judiciar să comunic următoarele: 
- să înainteze la dosar înscrisurile în baza cărora a preluat arhiva SC Decebal SA Mehedinţi; 
- să comunice care este unitatea sau instituţia căreia i-a predat arhiva SC Decebal SA Mehedinţi şi care a preluat 
scriptele acestei societăţi sau unitatea în custodia căreia au fost lăsate ştatele de plată şi alte documente contabile 
aparţinând SC Decebal SA Mehedinţi, urmând ca răspunsul să fie însoţit de înscrisuri justificative; 
- să înainteze la dosar copia procesului verbal înregistrat sub nr. 166/03.04.2006 la care se face referire în adresa nr. 
130/12.05.2009; 
- să comunice care este rezultatul cercetărilor efectuate în urma plângerii adresată Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Drobeta-Turnu-Severin, urmând ca răspunsul să fie însoţit de înscrisuri justificative. 
Pentru termenul din data de 14.10.2014, lichidatorul judiciar a formulat răspuns, care a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 14.10.2014, prin care a comunicat următoarele: 
- la data intrării în faliment, societatea Decebal SA nu mai avea angajaţi, toate documentele aflându-se în incinta 
clădirii, care a fost executată silit de D.G.F.P. Mehedinţi în favoarea SC Confort Imobiliare SRL. Precizăm că singurul 
document întocmit cu ocazia preluării a fost Procesul verbal nr. 166/03.04.2006, prin care bunurile existente în 
patrimoniul societăţii au fost lăsate în custodia SC Regina SRL, reprezentată prin director Rogoveanu Jean, care ulterior 
a părăsit imobilul, fiind evacuat forţat de către SC Confort Imobiliare SRL; 
- aşa cum reiese din Procesul verbal nr. 166/03.04.2006, toate bunurile societăţii Decebal SA, împreună cu arhiva 
societăţii au fost lăsate în custodia SC Regina SRL, reprezentată prin director Rogoveanu Jean; 
- până la această dată nu s-a primit nicun răspuns cu privire la rezultatul cercetărilor efectuate, anexând Procesul verbal 
nr. 166/03.04.2006. 
La termenul din data de 14.10.2014 instanţa de judecată a încuviinţat proba cu martori şi a citat martorii, stabilind ca 
termen de judecată 04.11.2014. 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 23.10.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


