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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 16, data emiterii: 21.11.2014 

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, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, 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. 129 
alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică: Raportul final, 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 final privind debitoarea 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. 129 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Show Act SRL 
1. Preambul: Informaţii generale privind societatea SC Show Act SRL; Cod unic de înregistrare: 25623977; Sediu 
social: Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 8, et. 2, jud. Mehedinţi; Număr de ordine în Registrul Comerţului: 
J25/187/2009; Cod CAEN 5610 “Restaurante”. 
Capitalul social subscris şi vărsat al SC Show Act SRL este în sumă de 200,00 lei, format din 20 părţi sociale, cu 
valoare nominală de 10,00 lei/parte socială, acesta fiind deţinut de: 
- Niţoi Virgil-Ionuţ, CNP 1810117250013 deţine 20 părţi sociale, cu valoare totală de 10,00 lei, reprezentând 100% din 
capitalul social, având şi calitatea de administrator. 
Scurt istoric: Societatea comercială SC Show Act SRL a fost înfiinţată în anul 2009. La data de 18.04.2014 debitorul 
SC Show Act SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 8, et. 2, jud. Mehedinţi, a solicitat a fi supus 
procedurii simplificate de insolvenţă, pentru incapacitatea de plată a datoriilor în sumă de 131.998,00 lei. 
Judecătorul – sindic a admis cererea debitorului şi, prin Încheierea 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, a dispus deschiderea procedurii falimentului faţă de debitoarea SC Show Act SRL, numind în calitate 
de lichidator judiciar societatea Yna Consulting SPRL. 
2. Demersurile întreprinse de către lichidatorul judiciar pentru valorificarea activului societăţii şi acoperirea pasivului: 
După data deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar a trecut la aplicarea primelor măsuri prevăzute de legea specială 
în materie: Inventarierea şi sigilarea bunurilor debitorului, luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor, 
notificarea debitorului şi creditorilor privind deschiderea procedurii falimentului debitorului, verificarea creanţelor, 
întocmirea tabelelor creanţelor împotriva averii debitorului, evaluarea bunurilor, stabilirea regulamentelor de vânzare şi 
a preţurilor de începere a licitaţiilor, aprobarea acestora de Adunarea Creditorilor, efectuarea demersurilor de publicitate 
necesare în scopul valorificării bunurilor din patrimoniul societăţii debitoare, vânzarea bunurilor din averea debitorului 
în conformitate cu prevederile Legii speciale în materia insolvenţei, încheierea tranzacţiilor pe seama debitorului, 
întocmirea rapoartelor prezentate judecătorului – sindic şi creditorilor, convocarea şi conducerea şedinţelor Adunării 
Creditorilor şi conducerea evidenţei contabile pe perioada procedurii falimentului. 
3. Activul societăţii: Bunurile din averea debitorului au fost inventariate, evaluate şi vândute conform regulamentelor de 
vânzare prin modalitatea aprobată de Adunarea creditorilor. Au fost identificate şi valorificate din averea debitoarei 
următoarele bunuri: 
- Cuptor microunde – 1 buc; 
- Aparat aer condiţionat – 1 buc; 
- Friteoza - 2 buc; 
- Masa - 6 buc; 
- Friteoza - 1 buc; 
- Cuva inox – 1 buc; 
- Chiuvetă inox - 1 buc; 
- Baterii chiuvetă - 1 buc; 
- Dulap - 1 buc. 
4. Pasivul societăţii 
Pasivul societăţii a fost în sumă de 474.999,32 lei, după cum urmează: 

- creanţe bugetare 130.346,60 lei 
- creanţe chirografare 344.652,72 lei 
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Tabelul definitiv rectificat I al creditorilor: 
Nr.crt. Denumire creditor Suma Tipul creanţei 

1. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mehedinţi 

130.191,00 lei creanţă bugetară 

2.  
Primăria Drobeta-Turnu-Severin – 
Direcţia de Impozite şi taxe Locale 

155,60 lei creanţă bugetară 

Total creanţe bugetare 130.346,60 lei  
1. Cez Vânzare SA 35.078,99 lei creanţă chirografară 
2. Cez Distribuţie SA 15.397,18 lei creanţă chirografară 

3. Niţoi Virgil Ionuţ 282.676,01 lei creanţă chirografară 

4. Strauss România SRL 11.500,54 lei creanţă chirografară 

 Total creanţe chirografare 344.652,72 lei  
5. Valorificarea bunurilor din activul societăţii şi distribuirile făcute: În urma lichidării patrimoniului societăţii 
debitoare, din vânzarea de bunuri şi caiete de sarcini, s-a încasat suma de 486,24 lei, din care au fost achitate o parte din 
cheltuielile de procedură (publicitate, etc.). 
Indicatorii economico – financiari, ai lichidării se prezintă astfel: 

- încasări procedură 486,24 lei 
- cheltuieli procedură (plăţi procedură) 504,00 lei  
- rezultatul procedurii (sume distribuite către creditori) - 17,76 lei 

Nu au rămas sume de distribuit către creditori. 
Gradul mediu de acoperire al creanţelor este de 0,00%. 
6. Alte menţiuni: Nu au fost identificate de către lichidatorul judiciar acte de transfer cu caracter fraudulos susceptibile a 
fi anulate sau fapte din cele prevăzute la art. 138 pentru a fi formulată o cerere de antrenare a răspunderii 
administratorului societar al SC Show Act SRL şi nici Adunarea creditorilor nu a solicitat judecătorului – sindic, în 
termenul prevăzut de art. 139 din Legea nr. 85/2006, autorizarea pentru introducerea unei asemenea acţiuni. 
7. Solicitări adresate judecătorului – sindic: Având în vedere faptul că nu mai sunt bunuri de valorificat în patrimoniul 
debitoarei, solicităm, în temeiul art. 129 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, înregistrarea raportului 
final la dosarul cauzei şi afişarea acestuia la uşa Tribunalului Mehedinţi. Precizăm că un exemplar al raportului final va 
fi comunicat creditorilor şi debitorului cu menţiunea că pot depune obiecţiuni în termen de 5 zile de la data comunicării. 
O copie după aceste obiecţiuni va fi comunicată de urgenţă şi lichidatorului judiciar. 
De asemenea, notificăm creditorilor, prin prezentul raport, că intenţionăm să închidem procedura falimentului 
debitorului SC Show Act SRL în baza art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. 
Termen procedural: 10.12.2014. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


