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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 50, data emiterii: 12.01.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4364/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Moretti Plaza SRL, cod de identificare fiscală 23145361, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Orly, nr. 73, bl. S4, sc. 7, et. P, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/67/2008. 
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 Moretti Plaza SRL, reprezentată 
legal prin Motoi Gogu, conform sentinţei nr. 537, din şedinţa publică din data de 03.12.2012, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4364/101/2012, 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 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Moretti Plaza SRL 
Număr dosar: 4364/101/2012, Tribunal Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Moretti Plaza 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. 18886/24.10.2015, a convocării 
Adunării Creditorilor, nr. 46, din data de 23.10.2014, conform dovezii anexate. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Moretti Plaza, poziţia nr. 40. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18951/27.10.2014 raportul 
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 24.10.2014. 
Raportul lunar, nr. 47, din data de 24.10.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Moretti Plaza, poziţia nr. 41. 
La data de 31.10.2014, ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor având la ordinea de zi: „Stabilirea unei noi 
strategii de vânzare a bunului imobil, rămas nevalorificat în patrimoniul debitoarei, respectiv, Spaţiu comercial – 
investiţie în curs, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, clădire de tip Spartial + P+1E 
+M , cu suprafaţa construită de 420,00 mp şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp, terenul fiind format din 2 parcele 
cu suprafaţa de 448 mp înscrise în cartea funciară 56377 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/2 şi cartea 
funciară 54976 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/1, având în vedere faptul că au fost epuizate toate căile 
de valorificare stabilite în regulamentul de vânzare“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Moretti Plaza SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
31.10.2014, orele 1430, s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. SC Big Company SRL, reprezentată prin dl. Popescu Emil, în calitate de lichidator judiciar, care deţine o creanţă în 
cuantum de 33,89064% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din data de 03.06.2014, care deţine o 
creanţă în cuantum de 3,69913% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 31.10.2014 ora 1430, care deţine un procent de 37,58977% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, convocată pentru data 
de 31.10.2014 ora 1430, hotărăşte: 
- aprobă reducerea cu 55% a preţului de pornire a licitaţiei faţă de preţul de evaluare pentru bunul imobil, rămas 
nevalorificat în patrimoniul debitoarei, respectiv, Spaţiu comercial – investiţie în curs, situat în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, clădire de tip Spartial + P+1E +M , cu suprafaţa construită de 420,00 mp şi teren în 
suprafaţă totală de 896,00 mp, terenul fiind format din 2 parcele cu suprafaţa de 448 mp înscrise în cartea funciară 
56377 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/2 şi cartea funciară 54976 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo 
CAD: 319/2/1, cu un procent de 37,58977% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 
100% din totalul creditorilor prezenţi. 
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În urma reducerii, preţul de pornire a licitaţiei pentru bunul imobil rămas nevalorificat în patrimoniul debitoarei, 
respectiv, Spaţiu comercial – investiţie în curs, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, 
clădire de tip Spartial + P+1E +M , cu suprafaţa construită de 420,00 mp şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp, 
terenul fiind format din 2 parcele cu suprafaţa de 448 mp înscrise în cartea funciară 56377 Drobeta-Turnu-Severin, 
număr topo CAD: 319/2/2 şi cartea funciară 54976 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/1, este de 
80.415,00 euro (exclusiv TVA), din care teren 25.785,00 euro (exclusiv TVA). 
Procesul verbal întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 31.10.2014 ora 1430, a fost depus la 
grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 03.11.2014, cu adresa nr. 521/03.11.2014, conform dovezii anexate. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Moretti Plaza, poziţia nr. 41. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 49, din data de 31.10.2014, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19609/05.11.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Moretti Plaza, poziţia nr. 43. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a continuat la expunerea pe piaţă a 
bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Moretti Plaza SRL, respectiv, „spaţiu comercial – investiţie în curs  
situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, clădire de tip Spartial + P+1E +M , cu suprafaţa 
construită de 420,00 mp şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp. Terenul este format din 2 parcele cu suprafaţa de 448 
mp înscrise în cartea funciară 56377 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/2 şi cartea funciară 54976 
Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/1“ la preţul redus cu 55% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, 
conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 31.10.2014, după cum urmează: 
- spaţiu comercial – investiţie în curs situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, clădire de 
tip Spartial + P+1E +M , cu suprafaţa construită de 420,00 mp şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp. Terenul este 
format din 2 parcele cu suprafaţa de 448 mp înscrise în cartea funciară 56377 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo 
CAD: 319/2/2 şi cartea funciară 54976 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/1 – valoare de pornire a 
licitaţiei este 80.415,00 euro (exclusiv TVA), din care teren 25.785,00 euro (exclusiv TVA). 
Licitaţia va avea loc în data de 12.12.2014, ora 1300, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi 
reluată în aceleaşi condiţii în data de 26.12.2014, ora 1300, 09.01.2015, ora 1300, 23.01.2015, ora 1300 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 bunul imobil existent în patrimonial debitoarei a fost publicat în ziarul de largă 
circuaţie Adevărul din data de 14.11.2014 şi în ziarul local Piaţa Severineană din data de 14.11.2014, conform dovezii 
anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 1270/14.11.2014 în sumă de 483,00 lei, urmând a fi plătită în 
momentul existenţei disponibilităţilor băneşti necesare. 
De asemenea, anunţul de vânzare a fost publicat şi pe internet pe site-urile olx.ro, tocmai.ro, Locbun.ro, Publi24.ro, 
precum pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Licitaţii. 
La data de 12.12.2014, ora 1300 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunului imobil, existent în patrimoniul 
debitoarei SC Moretti Plaza SRL, rămas nevalorificat, la preţul redus cu 55% faţă de preţul de pornire stabilit în raportul 
de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 31.10.2014, respectiv, spaţiu comercial – investiţie în 
curs situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, clădire de tip Spartial + P+1E +M , cu 
suprafaţa construită de 420,00 mp şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp. Terenul este format din 2 parcele cu 
suprafaţa de 448 mp înscrise în cartea funciară 56377 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/2 şi cartea 
funciară 54976 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/1 – valoare de pornire a licitaţiei este 80.415,00 euro 
(exclusiv TVA), din care teren 25.785,00 euro (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 12.12.2014, ora 1300, 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 26.12.2014 ora 1300. 
De asemenea, la data de 26.12.2014, ora 1300 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunului imobil, existent în 
patrimoniul debitoarei SC Moretti Plaza SRL, rămas nevalorificat, la preţul redus cu 55% faţă de preţul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 31.10.2014, respectiv, spaţiu 
comercial – investiţie în curs situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, clădire de tip 
Spartial + P+1E +M , cu suprafaţa construită de 420,00 mp şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp. Terenul este 
format din 2 parcele cu suprafaţa de 448 mp înscrise în cartea funciară 56377 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo 
CAD: 319/2/2 şi cartea funciară 54976 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/1 – valoare de pornire a 
licitaţiei este 80.415,00 euro (exclusiv TVA), din care teren 25.785,00 euro (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 26.12.2014, ora 1300, 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 09.01.2015 ora 1300. 
În vederea valorificării bunului imobil rămas în patrimoniul debitoarei, respectiv, spaţiu comercial – investiţie în curs 
situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, clădire de tip Spartial + P+1E +M , cu suprafaţa 
construită de 420,00 mp şi teren în suprafaţă totală de 896,00 mp. Terenul este format din 2 parcele cu suprafaţa de 448 
mp înscrise în cartea funciară 56377 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/2 şi cartea funciară 54976 
Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/1 – valoare de pornire a licitaţiei este 80.415,00 euro (exclusiv TVA), 
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din care teren 25.785,00 euro (exclusiv TVA) a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunului imobil, existent în 
patrimoniul debitoarei SC Moretti Plaza SRL, la preţul redus cu 55% faţă de preţul de pornire stabilit în raportul de 
evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 31.10.2014. 
Conform procesului verbal din data de 09.01.2015, ora 1300, 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 23.01.2015 ora 1300. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 12.01.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


