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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 16, data emiterii: 04.11.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 1498/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Adrian Curelea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Lenadi Impex SRL, cod de identificare fiscală 17510373, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Dr. Babeş, nr. 73, bl. 1, sc. 4, et. 3, ap. 8, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/250/2005. 
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 Lenadi Impex SRL, conform 
Sentinţei nr. 874/2014 din şedinţa publică de la 17.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1498/101/2014, reprezentată legal prin Motoi Gogu, 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 Lenadi Impex SRL 
Număr dosar: 1498/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Adrian Curelea. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Lenadi Impex SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16288/16.09.2014, 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. 14, din data de 15.09.2014. 
Raportul lunar, nr. 14, din data d 15.09.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex SRL, poziţia 11. 
Având în vedere cererea de confirmare a administratorului judiciar precum şi a onorariului acestuia, depusă la dosarul 
cauzei la termenul din data de 17.09.2014, instanţa de judecată s-a pronunţat prin Încheierea din şedinţa din Camera de 
Consiliu de la 17.09.2014, prin care a confirmat administratorul judiciar Yna Consulting SPRL şi onorariul stabilit de 
Adunarea creditorilor din data de 20.06.2014, în cuantum de 1.000,00 lei/ lună, exclusiv TVA şi 10%, exclusiv TVA, 
din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 
Prin Sentinţa nr. 874/2014 din şedinţa publică din data de 17.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1498/101/2014, instanţa de judecată a dispus începerea 
procedurii falimentului împotriva debitorului SC Lenadi Impex SRL, în temeiul art. 107 lit. A din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat lichidator judiciar pe Yna 
Consulting SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi a dispus dizolvarea 
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii la data de 
05.11.2014. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura generală de faliment: Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 19.11.2014. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în timpul procedurii 
este 03.12.2014. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 
17.12.2014. 
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 16601/22.09.2014, a notificării deschiderii procedurii de faliment, nr. 15, din data de 
19.09.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex SL, poziţia 
12. 
Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul Curierul 
Naţional din data de 22.09.2014. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat cu factura nr. 1055/22.09.2014, suma de 
66,00 lei. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii de faliment, şedinţa 
urmând să aibă loc în data de 19.12.2014, 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: „confirmarea 
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lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 874/2014 din şedinţa 
publică de la 17.09.2014 şi stabilirea remuneraţiei acestuia”. 
În temeiul art. 61 alin. 1 din Legea 85/2006privind procedura insolvenţei, administratorul judicial a notificat creditorul 
Severin Shoping Center SRL cu privire la deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Lenadi Impex 
SRL. 
Notificarea cu privire la deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Lenadi Impex SRL a fost 
comunicată creditorului Severin Shoping Center SRL la nr. de fax al acestuia, precum şi prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, conform dovezilor anexate. 
Pentru expedierea notificării s-a achitat cu chitanţa nr. 4828688/23.09.2014 suma de 6,50 lei. 
Având în vedere dispoziţiile art. 113, art. 114 şi art. 115 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi 
a măsurilor dispuse de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 874/2014 din şedinţa publică de la 17.09.2014, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1498/101/2014, prin 
care s-a deschis procedura de faliment împotriva debitoarei SC Lenadi Impex SRL, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea administratorului special al debitoarei, la data de 27.09.2014, orele 930, 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, pentru efectuarea 
operaţiunilor de inventariere şi sigilare a patrimoniului debitoarei, în vederea evaluării. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a adus la cunştinţă administratorului special al debitoarei, dispoziţiile art. 114 alin. 
(1) teza a II-a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei „Dacă averea debitorului poate fi inventariată 
complet într-o singură zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte 
cazuri, se va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţă şi să asiste la 
inventar, dacă judecătorul sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din 
inventar“, nu va putea avea calitatea de a formula obiecţiuni cu privire la situaţia patrimoniului debitorului insolvent SC 
Lenadi Impex SRL. 
Lichidatorul judiciar a solicitat administratorului special să procedeze la predarea tuturor documentelor contabile 
întocmite în ultimii 3 (trei) ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă. 
Convocarea nr. 441/22.09.2014 a fost comunicată administratorului special al debitoarei cu semnătură de primire. 
Având în vedere faptul că debitoarea a trebuit să părăsească punctul de lucru închiriat unde îşi desfăşura activitatea, 
lichidatorul judiciar a depozitat o parte din bunurile existente în patrimoniu debitoarei într-un imobil pe care îl avea la 
dispoziţie. 
Administratorul special nu s-a prezentat pentru a lua parte la inventariere, motiv pentru care lichidatorul judiciar a 
procedat la inventarierea bunurilor în posesia cărora a intrat cu ocazia părăsirii punctului de lucru. Cu această ocazie au 
fost întocmite listele de inventariere, pe care le anexăm la prezentul raport, lichidatorul judiciar urmând a efectua 
demersurile în vederea evaluării bunurilor. 
Cu adresa nr. 507/28.10.2014, expediată cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, lichidatorul judiciar a 
revenit la adresa nr. 441/22.09.2014, primită de dl. Tupan-Meosu Adrian cu semnătură de primire, prin care, i-a solicitat 
acestuia, ca în termen de 3 (trei) zile de la primirea adresei, să procedeze la predarea tuturor documentelor contabile 
întocmite în ultimii 3 (trei) ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi registrele de contabilitate 
prevăzute de Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii. 
De asemenea, a precizat că, în situaţia în care nu se va conforma solicitării lichidatorului judiciar, va proceda la 
formularea unei acţiuni de antrenare a răspunderii potrivit art. 138 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
Pentru expedierea adresei nr. 507/28.10.2014 s-a achitat cu chitanţa nr. 4866465/28.10.2014 suma de 13,00 lei. 
Precizăm că până la această dată, dl. Tupan-Meosu Adrian nu a procedat la predarea tuturor documentelor contabile 
întocmite în ultimii 3 (trei) ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi registrele de contabilitate 
prevăzute de Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii. 
În urma notificării trimise administratorului societar prin care s-a solicitat predarea documentelor contabile, acesta a pus 
la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele contabile solicitate, mai puţin registrele de contabilitate. Cu această 
ocazie a fost întocmit procesul verbal de predare-primire din data de 04.11.2014 ora 1530, conform dovezii anexate. 
Documentele predate de administratorul societar urmează a fi verificate de către lichidatorul judiciar, rezultatele 
verificării urmând a fi înscrise într-un raport de activitate viitor. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 05.11.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


