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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 26, data emiterii: 20.01.2015 

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 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 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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22401/17.12.2014 a tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor, nr. 20, din data de 17.12.2014, conform dovezii anexate. 
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex SRL, poziţia 20. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22440/17.12.2014 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. 21, din data de 17.12.2014. 
Raportul lunar, nr. 21, din data de 17.12.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex SRL, poziţia 21. 
La data de 18.12.2014 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, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Lenadi 
Impex SRL având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea raportului de evaluare, întocmit de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, nr. 65/08.12.2014 
pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL. 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex 
SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor mobile, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Lenadi Impex SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
18.12.2014, ora 1400 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. 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 03.06.2014, care deţine o creanţă în 
cuantum de 54,42792% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 18.12.2014, ora 1400 care deţine un procent de 54,42792% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: 
1. aprobă raportul de evaluare, întocmit de expert evaluator inginer Victor Mihail Cugut, nr. 65/08.12.2014 pentru 
bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL. 
2. aprobă regulamentul de vânzare pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL, 
precum şi a metodei de vânzare a bunurilor mobile, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 22/18.12.2014, întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din data 
de 18.12.2014, ora 1400, pentru debitorul SC Lenadi Impex SRL, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
19.12.2014, cu adresa nr. 602/19.12.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 23, din data de 18.12.2014, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22767/29.12.2014, conform dovezii anexate. 
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De asemenea, hotărârea Adunării Creditorilor, nr. 23, din data de 18.12.2014, a fost publicată şi poate fi vizualizată şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex 
SRL. 
La 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, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Lenadi 
Impex SRL având la ordinea de zi: „confirmarea 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“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Lenadi Impex SRL convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar în data de 
19.12.2014, ora 1400 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. 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 03.06.2014, care deţine o creanţă în 
cuantum de 54,42792% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor convocată pentru data de 19.12.2014, ora 1400 care deţine un procent de 54,42792% din totalul 
creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, a hotărât: 
- confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 874/2014 din 
şedinţa publică de la 17.09.2014 şi stabileşte ca remuneraţia lichidatorului judiciar să fie în valoare de 1.000,00 lei/lună 
(exclusiv TVA) şi 10% (exclusiv TVA) din sumele încasate rezultate din valorificarea bunurilor şi recuperarea 
creanţelor. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 24/19.12.2014, întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din data 
de 19.12.2014, ora 1400, pentru debitorul SC Lenadi Impex SRL, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
23.12.2014, cu adresa nr. 606/22.12.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 25, din data de 19.12.2014, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22831/30.12.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, hotărârea Adunării Creditorilor, nr. 25, din data de 19.12.2014, a fost publicată şi poate fi vizualizată şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Lenadi Impex 
SRL. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la hotărârea Adunării Creditorilor din data de 19.12.2014 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22831/30.12.2014, în termenul legal de trei zile, prevăzut de art. 19 
alin. 2 şi 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit cererea de confirmare a 
lichidatorului judiciar, precum şi a onorariului acestuia, care va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 
21.01.2015. 
La data de 19.12.2014 au fost puse la dispoziţia lichidatorului judiciar, documentele contabile conform procesului 
verbal de predare-primire, încheiat la data de 19.12.2014, pe care îl anexăm la prezentul raport. 
În coformitate cu dispoziţiile art 116 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a 
bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL, preţurile de pornire a licitaţiei fiind cele 
înscrise în raportul de evaluare, lista acestor bunuri putând fi consultată la sediul lichidatorului judiciar, precum şi pe 
site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro. 
Licitaţia pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei va avea loc în data de 07.01.2015, 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, iar în situaţia în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii în data de 
14.01.2015 ora 1400, în data de 21.01.2015 ora 1400, 28.01.2015 ora 1400, 04.02.2015 ora 1400, respectiv în data de 
11.02.2015 ora 1400. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul de largă circulaţie Adevărul din data de 23.12.2014 şi în ziarul 
local Piaţa Severineană din data 23.12.2014, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă factura nr. 1443/23.12.2014 în sumă de 509,00 lei, care urmează a fi plătită. 
De asemenea, anunţul privind licitaţia publică a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro, 
conform dovezii anexate. 
La data de 07.01.2015, 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, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor mobile, 
existente în patrimoniul debitoarei SC Lenadi Impex SRL, constând în bunuri cu specific alimentaţie publică (ex: 
veselă, mese, scaune, frigider, combină frigorifică, etc.). 
La licitaţia organizată în data de 07.01.2015, ora 1400 s-a înscris un singur ofertant, respectiv dl. Pop Marian pentru 
achiziţionarea următoarelor bunuri mobile: * Scaune * - 62 buc, la preţul de 25,99 lei/buc cu TVA inclus, care a oferit 
preţurile de pornire a licitaţiei, a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 25,00 lei cu chitanţa nr. 96, din data de 
06.01.2015 şi a achitat garanţia de participare la licitaţie în valoare de 300,00 lei cu chitanţa nr. 97 din data de 
06.01.2015, diferenţa în cuantum de 1.311,40 lei, urmând a fi achitată în cel mult 5 zile, conf. art. 444 alin. (1) din C. 
Pr. Civ. 
În data de 07.01.2015 a fost achitată şi diferenţa de preţ în valoare de 1.311,40 lei cu chitanţa nr. 98/07.01.2015, 
lichidatorul judiciar procedând la întocmirea documentelor necesare pentru transferul dreptului de proprietate, respectiv 
actul de ajudecare, procesul verbal de predare-primire şi factura fiscală, conform dovezilor anexate. 
Suma de 1.636,40 lei, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, precum şi a bunurilor mobile valorificate la 
licitaţia din data de 07.01.2015, a fost depusă de către lichidatorul judiciar în contul unic de insolvenţă al debitoarei, cu 
depunerea de numerar din data de 09.01.2015, conform dovezii anexate. 
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De asemenea, la data de 14.01.2015, 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 Lenadi Impex SRL, constând în bunuri cu specific 
alimentaţie publică (ex: veselă, mese, scaune, frigider, combină frigorifică, etc.). 
Conform procesului verbal din data de 14.01.215, ora 1400, lichidatorul judiciar a constatat faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunurile mobile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii la 
data de 21.01.2015, ora 1400. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 1498/101/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi având ca obiect „angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei“ şi a constatat că instanţa a stabilit termen de judecată la data de 21.01.2015. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 21.01.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


