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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 23, data emiterii: 12.01.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6555/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Ufuk Comercial SRL, cod de identificare fiscală RO 19135270, sediul social în localitatea Ciochiuţa, 
oraş Strehaia, Calea Severinului, nr. 7, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/566/2006. 
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 Ufuk Comercial SRL, conform 
Sentinţei nr. 508/2014 din şedinţa publică de la 14.04.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6555/101/2013, 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 Ufuk Comercial SRL 
Număr dosar: 6555/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Nadia Silvia Dinu 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Ufuk Comercial 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. 20483/18.11.2014 a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 22, din data de 14.11.2014, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 22, din data de 14.11.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Ufuk Comercial SRL, poziţia 20. 
S-a primit adresa din data de 13.11.2014 de la Tribunalul Mehedinţi prin care s-a solicitat lichidatorului judiciar că, 
având în vedere dispoziţiile Încheierii de şedinţă din data de 12.11.2014, pronunţată de această instanţă în dosarul nr. 
4497/101/2013 privind pe inculpatul turc Topdal Mustafa, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea 
infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod 
penal, să desemneze un reprezentant, care să se prezinte în faţa instanţei la termenul din data de 26.11.2014, orele 0830 
pentru a reprezenta interesele societăţii debitoare SC Ufuk Comercial SRL. 
Pentru termenul din data de 26.11.2014, lichidatorul judiciar a desemnat un reprezentant care s-a prezentat în faţa 
instanţei. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 4497/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, având ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală“ şi a constatat că la termenul din data de 07.01.2015, 
instanţa de judecată a dispus: „în temeiul art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul 
penal din 1968 şi art. 5 din Noul cod penal raportat la art. 396 alin. 2 din NCPP Condamnă pe inculpatul Topdal 
Mustafa, la o pedeapsă principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 71 
alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din NCP Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de 
art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În baza art. 65 din 
C.p. din 1968 şi art. 5 NCP Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 
lit. a teza a II-a şi lit. b din C.p. din 1968, pe o durată de 2 ani, pedeapsă ce se va executa potrivit art. 66 din C.p. din 
1968. Admite acţiunea civilă şi obligă inculpatul Topdal Mustafa, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Ufuk 
Comercial SRL, prin administrator judiciar Yna Consulting SPRL, să plătească Statului Român - reprezentat de ANAF, 
DGRFP Craiova, AJFP Mehedinţi - suma de 242.568 lei reprezentând impozit pe profit: 104.851 lei şi 137.717 lei TVA 
şi sumele accesorii, potrivit art. 119 şi urm. din C.pr.fiscală. În temeiul art. 274 alin. 1 din NCPP Obligă inculpatul 
Topdal Mustafa să plătească statului suma de 3.000 lei din care suma de 670, 50 lei reprezintă cheltuieli judiciare 
aferente urmăririi penale şi stabilite prin rechizitoriu, iar restul reprezintă cheltuieli efectuate pentru procedura de 
cameră preliminară şi pentru judecarea în primă instanţă a cauzei. Cheltuielile privind traducătorii şi interpreţii precum 
şi onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Topdal Mustafa conform delegaţiei nr. 4329/08.10.2014, 
emisă de Baroul Mehedinţi pentru avocat Simionescu Elisa, rămân în sarcina statului, onorariul apărătorului, în 
cuantum de 200 lei, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei“. 
Pentru termenul din data de 19.11.2014, în dosarul nr. 6555/101/2013/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova având ca 
obiect apelul formulat de Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, împotriva Sentinţei nr. 
660/26.05.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, lichidatorul judiciar a procedat la formularea de concluzii 
solicitând admiterea apelului. 
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Concluziile au fost comunicate Curţii de Apel Craiova prin fax, la data de 19.11.2014, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 6555/101/2013/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel 
Craiova având ca obiect apelul formulat de Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
împotriva Sentinţei nr. 660/26.05.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi şi a constatat că la termenul din data de 
19.11.2014 instanţa de judecată a admis apelul formulat de Yna Consulting SPRL, prin Decizia nr. 505/2014 din şedinţa 
publică de la 19.11.2014, în sensul obligării intimaţilor pârâţi Nuică Daniela şi Topdal Mustafa să suporte din averea 
personală întregul pasiv rămas neacoperit până la concurenţa sumei de 433.205,00 lei. 
Cu adresa nr. 25/08.01.2015, lichidatorul judiciar a transmis către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi, decizia nr. 505/2014 din şedinţa publică din data de 19.11.2014, pronunţată în dosarul nr. 6555/101/2013/a1, 
aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, rămasă definitivă, în vederea punerii în executare, privind antrenarea răspunderii 
administratorilor societari Nuică Daniela şi Topdal Mustafa. 
Având în vedere faptul că s-a depus la dosarul cauzei o cerere de creanţă suplimentară în valoare de 14.403,00 lei, iar 
prin decizia nr. 505/2014 din şedinţa publică din data de 19.11.2014, pronunţată în dosarul nr. 6555/101/2013/a1, aflat 
pe rolul Curţii de Apel Craiova, s-a dispus angajarea răspunderii administratorilor societari, urmând să suporte cu 
bunuri din averea personală, doar pentru suma de 433.205,00 lei, care reprezenta valoarea pasivului neacoperit la acea 
dată, iar în prezent valoarea pasivului neacoperit este mai mare cu 14.403,00 lei, lichidatorul judiciar a formulat o cerere 
de chemare în judecată împotriva administratorilor societari Nuică Daniela şi Topdal Mustafa solicitând obligarea 
pârâţilor să suporte şi această diferenţă a pasivului neacoperit în valoare de 14.403,00 lei, conform tabelului suplimentar 
al creanţelor. 
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 


