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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 32, data emiterii: 24.11.2014 

1. Date privind dosarul: nr dosar 7116/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Diromar Prod SRL, cod de identificare fiscală 14576489, sediul social în comuna Butoieşti, jud. 
Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/98/2002. 
4. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, Număr de înscriere în Registrul 
Formelor de Organizare RFO II - 0213, cu sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 
Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridică Motoi Gogu, conform încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 26.11.2013, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
7116/101/2012. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Diromar Prod SRL, 
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 716/2013 din şedinţa publică de la 21.10.2013 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 7116/101/2012, în 
temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică 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 85/2006 privind procedura insolvenţei, astfel 
întocmit, în anexă, în număr de 3 (trei) 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Diromar Prod SRL 
Număr dosar: 7116/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Dinu Nadia Silvia. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Diromar Prod SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16589/22.09.2014 a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 30, din data de 19.09.2014. 
Raportul lunar, nr. 30, din data de 19.09.2014 poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Diromar Prod SRL, poziţia 18. 
În data de 22.09.2014, ora 1400 s-a organizat licitaţia în vederea valorificării bunurilor mobile existente în patrimoniul 
debitoarei SC Diromar Prod SRL, după cum urmează: compresor Kaeser CS121 – 77.852 lei, Filtru inox cu plăci – 
59.063 lei, Filtru cu trei cartuşe – 6.833 lei, Instalaţie de etichetat – 51.827 lei, Maşină de frezat şi dopuit – 4.757 lei, 
Instalaţie automată de baxat – 89.796 lei, Rezervor inox 500 l – 7.088 lei, Electropompă – 6.300 lei, Strung europaleţi – 
6.429 lei, Bazin de amestec 1 T (2 buc) – 14.681 lei/buc, Bidistilator – 23.288 lei, Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 
38.961 lei/buc, Compresor Dari Tandem 11Kw – 12.150 lei, Distilator Gibertini – 84.453 lei, Instalaţie inscripţionat (3 
buc) – 93.023 lei/buc, Impregnator Romix – 47.993 lei, Instalaţie automată de baxat – 36.851 lei, Instalaţie de etichetat 
– 36.640 lei, Compresor Kaeser ASK32T – 62.674 lei, Instalaţie de tratare a apei (2 buc) – 45.259 lei/buc, Instalaţie 
îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 206.550 lei, Instalaţie automată de îmbuteliat DCE 2000 – 230.850 lei, Instalaţie 
automată de suflat PET Kosme – 1.232.124 lei, Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 334.530 lei, Maşină de suflat PET 
(GLT) – 70.432 lei, Mixer, maşină de îmbuteliat Vir Mauri – 362.880 lei, Paletizor automat – 12.454 lei, Paletizor 
mobil (2 buc) – 44.719 lei/buc, Rezervor apă Valrom (2 buc) – 17.807 lei/buc, rezervor inox 10000 l (3 buc) – 126.968 
lei/buc, Purificator aer – 4.263 lei, Robinet inox (10 buc) – 5.063 lei/buc, Handjet EBS – 3.608 lei, Densimetru portabil 
– 2.785 lei, Televizor Plasma LG – 4.916 lei, DVR model HA – 982 lei, Cameră Video IR 220 V (3 buc) – 1.038 
lei/buc. Preţurile nu includ TVA. 
Totodată, au fost scoase la vânzare băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu arome de Brendy, Caisă, Prună, 
Rom, Votcă, arome, etichete alcool, coloranţi, capace sticlă. 
La licitaţia organizată în data de 22.09.2014 ora 1400, pentru bunul mobil *Sticlă băutură spirtoasă Caisă* - 314 buc. la 
preţul de 22,08 lei/buc cu TVA inclus şi pentru bunul mobil *Sticlă băutură spirtoasă Brandy* - 592 buc. la preţul de 
22,08 lei/buc cu TVA inclus s-a înscris un singur ofertant care a oferit preţul de pornire a licitaţiei de 22,08 lei/buc cu 
TVA inclus, care a achitat garanţia de participare la licitaţie în valoare de 2.000,00 lei cu chitanţa nr. 4 din data de 
22.09.2014 (sumă care a fost depusă de către lichidatorul judiciar în contul unic de insolvenţă al debitoarei, potrivit 
depunerii de numerar nr. 3210001/30.09.2014, conform dovezii anexate), diferenţa în cuantum de 18.008,46 lei urmând 
a fi consemnată în cel mult 5 zile în contul de faliment al debitoarei SC Diromar Prod SRL, conf. art. 444 alin. (1) din 
Codul de procedură civilă. 
Diferenţa în sumă de 18.008,46 lei a fost achitată de către adjudecatar, cu documentele de plată, după cum urmează: cu 
OP nr. 1/03.10.2014 suma de 4.000,00 lei, cu OP nr. 6/06.10.2014 suma de 14.004,48 lei şi cu chitanţa nr. 5/06.10.2014 
suma de 3,98 lei, conform dovezilor anexate. 
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După încasarea integrală a preţului, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea documentelor necesare pentru 
transferul dreptului de proprietate, respectiv actul de ajudecare, procesul verbal de predare-primire şi factura fiscală, 
conform dovezilor anexate. 
La data de 29.09.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de 
evaluare, după cum urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 29.09.2014 ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând a publica un nou anunţ de 
vânzare. 
De asemenea, la data de 29.09.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunurilor mobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, după cum urmează: 
compresor Kaeser CS121 – 77.852 lei, Filtru inox cu plăci – 59.063 lei, Filtru cu trei cartuşe – 6.833 lei, Instalaţie de 
etichetat – 51.827 lei, Maşină de frezat şi dopuit – 4.757 lei, Instalaţie automată de baxat – 89.796 lei, Rezervor inox 
500 l – 7.088 lei, Electropompă – 6.300 lei, Strung europaleţi – 6.429 lei, Bazin de amestec 1 T (2 buc) – 14.681 
lei/buc, Bidistilator – 23.288 lei, Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 38.961 lei/buc, Compresor Dari Tandem 11Kw – 
12.150 lei, Distilator Gibertini – 84.453 lei, Instalaţie inscripţionat (3 buc) – 93.023 lei/buc, Impregnator Romix – 
47.993 lei, Instalaţie automată de baxat – 36.851 lei, Instalaţie de etichetat – 36.640 lei, Compresor Kaeser ASK32T – 
62.674 lei, Instalaţie de tratare a apei (2 buc) – 45.259 lei/buc, Instalaţie îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 206.550 lei, 
Instalaţie automată de îmbuteliat DCE 2000 – 230.850 lei, Instalaţie automată de suflat PET Kosme – 1.232.124 lei, 
Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 334.530 lei, Maşină de suflat PET (GLT) – 70.432 lei, Mixer, maşină de îmbuteliat Vir 
Mauri – 362.880 lei, Paletizor automat – 12.454 lei, Paletizor mobil (2 buc) – 44.719 lei/buc, Rezervor apă Valrom (2 
buc) – 17.807 lei/buc, rezervor inox 10000 l (3 buc) – 126.968 lei/buc, Purificator aer – 4.263 lei, Robinet inox (10 buc) 
– 5.063 lei/buc, Handjet EBS – 3.608 lei, Densimetru portabil – 2.785 lei, Televizor Plasma LG – 4.916 lei, DVR model 
HA – 982 lei, Cameră Video IR 220 V (3 buc) – 1.038 lei/buc. Preţurile nu includ TVA. 
Totodată, au fost scoase la vânzare băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu arome de Brendy, Caisă, Prună, 
Rom, Votcă, arome, etichete alcool, coloranţi, capace sticlă. 
Conform procesului verbal din data de 29.09.2014, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat niciun 
ofertant care să adjudece bunurile imobie oferite spre vânzare, urmând a se publica un nou anunţ de vânzare. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a 
continuat la expunerea pe piaţă a bunului imobil din patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, la preţul redus cu 
25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Licitaţia pentru bunul imobil va avea loc în data de 06.11.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting 
SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, iar în cazul în care 
bunul nu va fi valorificat, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 20.11.2014, ora 1400, respectiv la data de 
04.12.2014. 
De asemenea, au fost scoase la vânzare bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, la 
preţul redus cu 40% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, după cum 
urmează: compresor Kaeser CS121 – 62.282 lei, Filtru inox cu plăci – 47.250 lei, Filtru cu trei cartuşe – 5.466 lei, 
Instalaţie de etichetat – 41.461 lei, Maşină de frezat şi dopuit – 3.806 lei, Instalaţie automată de baxat – 71.837 lei, 
Rezervor inox 500 l – 5.670 lei, Electropompă – 5.040 lei, Strung europaleţi – 5.144 lei, Bazin de amestec 1 T (2 buc) – 
11.745 lei/buc, Bidistilator – 18.630 lei, Compresor Ceccato CSA20 (2 buc)– 31.169 lei/buc, Compresor Dari Tandem 
11Kw – 9.720 lei, Distilator Gibertini – 67.635 lei, Instalaţie inscripţionat (3 buc) – 74.419 lei/buc, Impregnator Romix 
– 38.394 lei, Instalaţie automată de baxat – 29.481 lei, Instalaţie de etichetat – 29.312 lei, Compresor Kaeser ASK32T – 
50.139 lei, Instalaţie de tratare a apei (2 buc) – 36.207 lei/buc, Instalaţie îmbuteliat Kadaj KFT 8/32/6 – 165.240 lei, 
Instalaţie automată de îmbuteliat DCE 2000 – 184.680 lei, Instalaţie automată de suflat PET Kosme – 985.699 lei, 
Instalaţie de îmbuteliat Borelli – 267.624 lei, Maşină de suflat PET (GLT) – 56.346 lei, Mixer, maşină de îmbuteliat Vir 
Mauri – 290.304 lei, Paletizor automat – 9.963 lei, Paletizor mobil (2 buc) – 35.775 lei/buc, Rezervor apă Valrom (2 
buc) – 14.246 lei/buc, rezervor inox 10000 l (3 buc) – 101.574 lei/buc, Purificator aer – 3.410 lei, Robinet inox (10 buc) 
– 4.050 lei/buc, Handjet EBS – 2.886 lei, Densimetru portabil – 2.228 lei, Televizor Plasma LG – 3.933 lei, DVR model 
HA – 786 lei, Cameră Video IR 220 V (3 buc) – 830 lei/buc. 
Preţurile nu includ TVA. 
Totodată, sunt scoase la vânzare băuturi alcoolice, constând în băuturi spirtoase cu arome de Brendy, Caisă, Prună, 
Rom, Votcă, arome, etichete alcool, coloranţi, capace sticlă. 
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Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc în data de 20.10.2014, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii fiecare zi de luni a săptămânii, ora 1400 pâna la valorificarea tuturor bunurilor, la 
sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, 
ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Anunţul privind licitaţia publică pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod 
SRL, a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 06.10.2014 şi în ziarul Piaţa Severineană din data 
de 07.10.2014, conform dovezilor anexate. 
De asemenea lichidatorul judiciar a procedat la publicarea anunţului de licitaţie pe site–urile : www.locbun.ro, 
www.olx.ro, www.tocmai.ro, www.anunturipublicitare.ro, www.vand.ro,  precum şi pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.ynaconsulting.ro, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului de vânzare s-a plătit cu factura nr. 1115/06.10.2014 suma de 1.012,00 lei către Piaţa 
Severineană SRL, conform dovezii anexate. 
Pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei rămase nevalorificate, s-au organizat licitaţii săptămânal, în fiecare zi 
de luni a săptămânii, la ora 1400, la preţul redus cu 40% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, conform 
regulamentului de vânzare, astfel: 20.10.2014, 27.10.2014, 10.11.2014 şi 17.11.2014, licitaţii la care nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile oferite spre vânzare, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii fiecare zi de luni 
a săptămânii, ora 1400 până la valorificarea tuturor bunurilor, conform proceselor verbale întocmite şi anexate 
prezentului raport. 
La data de 06.11.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunului imobil, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, la preţul redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de 
evaluare, după cum urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 06.11.2014 ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data 
de 20.11.2014 ora 1400, respectiv la data de 04.12.2014 ora 1400. 
De asemenea, la data de 20.11.2014, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunului imobil, existent în patrimoniul debitoarei SC Diromar Prod SRL, la preţul redus cu 25% faţă de 
preţul înscris în raportul de evaluare, după cum urmează: 
- bunul imobil situat în localitatea Buiceşti, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, nr. CF 50012 (provenită din conversia CF 
nr. 17), nr. cadastral 50012-C1 pentru C1 şi 50012-C5 pentru C5 (C3 – din documentaţia cadastrală) compus din C1 – 
locuinţă (245,47 mp), C5 – construcţii anexă (408,94 mp) şi teren intravilan (2.501 mp) - preţ pornire licitaţie 85.950,00 
euro exclusiv TVA (la cursul BNR la momentul încasării preţului). 
Conform procesului verbal din data de 20.11.2014 ora 1400, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată în aceleaşi condiţii la data 
de 04.12.2014 ora 1400. 
La data de 21.11.2014 a fost achitată garanţia de participare la licitaţie pentru licitaţia din data de 24.11.2014, cu 
chitanţa nr. 6/21.11.2014 suma de 1.400,00 lei, pentru achiziţionarea bunului mobil *Sticlă băutură spirtoasă Prună* - 
600 buc. la preţul de 22,08 lei/buc cu TVA inclus. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că au fost depuse de către Fondul Naţional de Garantare 
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN (denumită şi F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN) precizări la 
cererea de înscriere a creanţei la masa credală a debitoarei SC Diromar Prod SRL. 
În urma verificării acestor precizări, lichidatorul judiciar a procedat la formularea unui punct de vedere cu privire la 
precizările la cererea de creanţă formulate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii SA – IFN (denumită şi F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN) şi a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi înscris 
în tabelul de creanţe cu suma de 300.886,87 lei, în categoria creanţelor chirografare. Punctul de vedere va fi depus la 
dosarul cauzei la termenul din data de 24.11.2014. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv consolidat rectificat I la creanţelor împotriva 
debitoarei SC Diromar Prod SRL. 
Tabelul definitiv consolidat rectificat I la creanţelor va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 24.11.2014. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat rectificat I la creanţelor, nr. 31, din data de 24.11.2014, a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 24.11.2014. 
Tabelul definitiv consolidat rectificat I la creanţelor împotriva debitoarei SC Diromar Prod SRL a fost publicat şi poate 
fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente 
Diromar Prod SRL. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 24.11.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


