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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 5, data emiterii: 14.02.2014

1. Date privind dosarul: nr. dosar 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Robsylv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 14565196, sediul social în localitatea
Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului
J25/328/2013.
4. Administrator 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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi
Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Robsylv Com SRL, conform
Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013, 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 4 (patru) 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 Robsylv Com SRL
Număr dosar: 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Robsylv Com SRL
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
Ca urmare a cererii formulate de debitoarea SC Robsylv Com SRL cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin,
B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi, instanţa a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva
debitoarei SC Robsylv Com SRL, conform art. 32 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.
În temeiul art. 32 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat administrator judiciar provizoriu
practicianul în insolvenţă Yna Consulting SPRL sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud.
Mehedinţi, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege.
Instanţa a dispus notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii,
precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi şi într-un ziar de largă circulaţie.
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă la data de 31.01.2014. Alte termene
stabilite prin sentinţa de intrare în procedura generală de insolvenţă: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.02.2014. Termenul limită pentru depunerea
eventualelor contestaţii este de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.
Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.02.2014.
După deschiderea procedurii generale de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22052 din data de 30.12.2013, a notificării deschiderii procedurii. 
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul
Curierul Naţional din data de 20.12.2013. Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu factura nr. 1854/20.12.2013 suma
de 62,00 lei.
Notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă a fost publicată şi pe site-ul administratorului judiciar,
respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL, poziţia 1.
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă,
şedinţa urmând să aibă loc în data de 19.02.2014, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, având la ordinea de zi:
„- prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006;
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din şedinţa din Camera de
Consiliu de la 18.12.2013, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, teza ultimă;
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC
Robsylv Com SRL“.
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În data de 19.12.2013, au fost trimise notificări atât către administratorul societar cât şi la sediul societăţii, prin care am
solicitat să ni se pună la dispoziţie documentele prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006. Pentru trimiterea acestor
notificări s-a plătit cu chitanţa nr. 3982686/19.12.2013, suma de 14,70 lei.
Administratorul judiciar, cu adresa nr. 1163/20.12.2013 s-a adresat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia Impozite
şi Taxe Locale, prin care a solicitat să i se comunice dacă debitoarea, figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe
teritoriul localităţii Drobeta-Turnu-Severin. În acest sens, Primăria Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia Impozite şi Taxe
Locale, a formulat cu adresa nr. 3554/22.01.2014, un răspuns, prin care ne-a comunicat bunurile deţinute de societate,
aşa cum sunt înscrise în Certificatul de Atestare Fiscală pentru Persoane Juridice privind Impozitele şi Taxele Locale, nr.
MHDTS 40313, din data de 22.01.2014, pe care îl anexăm prezentului raport.
De asemenea, cu adresa nr. 1164/20.12.2013, am solicitat Primăriei Craiova - Direcţia Impozite şi Taxe să ne comunice
dacă debitoarea a figurat sau figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul localităţii Craiova. Cu adresa
nr. 207101/06.01.2014, Primăria Craiova – Direcţia Impozite şi Taxe a formulat răspuns prin care a comunicat că SC
Robsylv Com SRL, figurează înregistrată cu trei mijloace de transport, şi anume:
- autocamion MAN TG410A, sasiu AH20ZZZ2W046820, serie motor 3350095137B2E1, dobândită cu act
VC/12.08.2009;
- autovehicul transport marfă > 12 tone marca Volvo, sasiu V2J4CNC94A588306, serie motor 005302, dobândit cu
FF/08.05.2013;
- autoturism marca Audi A8, sasiu WAUZZZ4H5BN003724, serie motor 001721, dobândit cu FF/20.09.2013.
Primăria oraşului Strehaia a trimis răspuns cu adresa nr. 325/13.02.2013, prin care a comunicat că SC Robsylv Com
SRL nu figurează cu bunuri mobile şi mobile în evidenţele fiscale ale Primăriei Strehaia.
În vederea desemnării administratorului special, în temeiul art. 20 lit. g din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei, administratorul judiciar a convocat adunarea asociaţilor debitoarei SC Robsylv Com SRL, având la ordinea
de zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea 85/2006“, şedinţa
urmând să aibă loc la data de 08.01.2014, ora 1400.
Convocarea Adunării Asociaţilor a fost comunicată unicului asociat, respectiv dnei. Robu Mihaela, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, precum şi sub semnătură de primire la data de 20.12.2013.
S-a primit adresa nr. 1966/27.12.2013 de la Banca Comercială Carpatica, prin care administratorul judiciar a fost invitat
la sediul celei mai apropiate Sucursale a Băncii Comerciale Carpatica în vederea depunerii noului specimen de
semnătură.
Administratorul judiciar a formulat răspuns către Banca Comercială Carpatica, cu adresa nr. 750/27.12.2013,
înregistrată la registratura Băncii Carpatica sub nr. 1966/27.12.2013, prin care a comunicat că până la acea dată nu s-a
primit sentinţa privind deschiderea procedurii de insolvenţă, motiv pentru care nu poate să deschidă contul unic de
insolvenţă. În aceste condiţii, după deschiderea procedurii de insolvenţă şi până la deschiderea contului unic de
insolvenţă, plăţile care privesc activitatea curentă a societăţii pot fi efectuate cu semnătura persoanelor care au deţinut
specimenul de semnătură până la această dată.
Administratorul judiciar a formulat adresa nr. 425/30.12.2013 către Trezoreria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin,
prin care a comunicat că prin Încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013, s-a dispus
deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Robsylv Com SRL, numindu-se administrator judiciar, Yna
Consulting SPRL şi a solicitat să nu se mai efectueze nicio plată din contul debitoarei SC Robsylv Com SRL, decât cu
semnătura reprezentantului Yna Consulting SPRL.
În urma notificării trimise administratorului societar privind punerea la dispoziţie a documentelor contabile, acesta a pus
la dispoziţia administratorului judiciar documentele solicitate, precum şi lista creditorilor.
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a fost comunicată creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL, conform
listei creditorilor primită de la debitoare, prin scrisori recomandate cu, confirmare de primire la data de 07.01.2014.
Pentru expedierea acestor notificări s-a plătit cu factura nr. 3982805/07.01.2014 suma de 323,40 lei.
La data de 08.01.2014, ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării Asociaţilor debitoarei SC Robsylv Com SRL, având la
ordinea de zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea 85/2006“.
la care s-au prezentat cei trei asociaţi.
La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, s-a prezentat unicul asociat, respectiv dna Robu Mihaela. În urma
discuţiilor purtate, unicul asociat a hotărât să desemneze ca administrator special pe dna. Robu Mihaela.
Procesul verbal al Adunării Asociaţilor va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 14.02.2014.
În vederea deschiderii contului unic de insolvenţă conform art. 4 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura
insolvenţei, administratorul judiciar a făcut demersurile necesare, hotărând ca acest cont să fie deschis la Banca Română
de Dezvoltare Drobeta-Turnu-Severin, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de debitoare urmând a fi făcute prin
acest cont.
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea raportului prevăzut de art. 20 alin. 1 şi art. 54 alin. 1 din Legea
85/2006 privind procedura insolvenţei prin care a propus continuarea perioadei de observaţie din procedura generală.
Raportul întocmit de administratorul judiciar în temeiul art. 20 alin. 1 şi art. 54 alin.1 din Legea nr. 85/2006, nr. 2, din
data de 07.01.2014, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvenţă nr. 236/08.01.2014.
De asemenea, raportul administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observaţie din
procedura generală, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 08.01.204, potrivit dovezii anexate şi poate
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fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente
Robsylv Com SRL, poziţia 2.
Au fost analizate documentele contabile puse la dispoziţie de către debitoare, după care, administratorul judiciar a
procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru
debitoarea SC Robsylv Com SRL prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006.
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Robsylv Com
SRL prevăzut de art. 59 din Legea 85/2006, nr. 3, din data de 24.01.2014, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă nr. 1989/30.01.2014.
De asemenea, raportul întocmit în condiţiile art. 59 din Legea 85/2006 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la
data de 27.01.2014 şi a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica
Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL, poziţia 2.
S-a primit adresa nr. 676/30.01.2014 de la BRD Groupe Societe Generale, prin care s-a adus la cunoştinţă că începând
cu data de 29.01.2014, se anulează limitele de finanţare şi de creditare pentru SC Robsylv Com SRL pe relaţia cu
debitorul Eco-Rom Ambalaje SA, precum şi faptul că, în conformitate cu clauzele contractului de factoring nr.
2165/18.07.2012, obligaţiile asumate se vor executa până la completa lor stingere. Până la această dată, SC Robsylv
Com SRL datorează băncii, din operaţiuni de factoring suma de 12.409,96 lei, rămasă neîncasată, aferentă facturii nr.
1825/30.10.2013, la care se adaugă dobânda calculată de bancă.
În cursul procedurii, administratorul judiciar a procedat la întocmirea unor adrese către Primăria Comunei Bălăciţa,
către Primăria Comunei Pătulele şi către primăria Comunei Floreşti, prin care a comunicat acestora deschiderea
procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC Robsylv Com SRL, debitele restante, reprezentând contravaloarea
serviciilor prestate, solicitând achitarea debitelor restante faţă de SC Robsylv Com SRL.
De asemenea, administratorul judiciar a formulat adrese către Bancpost SA – Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, Banca
Comercială Carpatica şi Unicredit Tiriac Bank SA Sucursala Mehedinţi, prin care a notificat deschiderea procedurii
generale de insolvenţă, prin Încheierea din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul
Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013 şi a solicitat
închiderea tuturor conturilor curente ale debitorului SC Robsylv Com SRL, având în vedere faptul că administratorul
judiciar a deschis contul unic de insolvenţă.

Prin adresa formulată către Cez Vânzare SA, s-a notificat deschiderea procedurii generale de insolvenţă, prin Încheierea
din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013. De asemenea, s-a adus la cunoştinţa Cez Vânzare SA
faptul că, potrivit art. 41 alin. 1 „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel, ori cheltuială, numită generic,
accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii“, solicitând corectarea facturii
nr. 3307970233/31.12.2013 emisă de către Cez Vânzare SA în valoare de 31.960,50 lei, reprezentând energie
consumată şi penalităţi energie, în sensul defalcării acestei facturi în două perioade facturate, anterior deschiderii
procedurii (01.12.2013 – 17.12.2013), respective ulterior deschiderii procedurii (18.12.2013 – 31.12.2013), în deplina
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006.
La solicitarea administratorului special, prin care intenţionează să doneze societăţii:
a) Teren intravilan curţi-construcţii în suprafaţă de 1615 mp (cu număr cadastral 3712/1) si construcţia industrial C1,
depozit semiconserve cu 18 încăperi (cu număr cadastral 3712/1-C1) situate în Drobeta-Turnu-Severin, Calea
Timişoarei, nr. 220D-1, judeţul Mehedinţi, înscris în C.F. nr. 54736 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 10367,
aflat în proprietatea domnului Robu Cicerone Florinel şi Robu Mihaela;
b) Teren intravilan curţi-construcţii în suprafaţă de 1213 mp (cu număr cadastral 3712/2) şi construcţia industrial C2 –
fabrica mezelărie cu 18 încăperi (cu număr cadastral 3712/2-C2) situate în Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timişoarei, nr.
220D-1 înscris în C.F. 54737 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 10367) aflat în proprietatea domnului Robu
Cicerone Florinel şi Robu Mihaela;
c) Teren intravilan curţi-construcţii în suprafaţă de 8.51 mp, împreună cu construcţia industrial C3 – rampa, (deţinute în
indiviziune cu SC Senior SRL) situate in Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timisşarei nr. 220D-1, judeţul Mehedinţi,
înscrise în C.F. nr. 10367/n sub număr cadastral 3712/3, aflate în proprietatea lui Robu Cicerone Florinel şi Robu
Mihaela, administratorul judiciar a formulat adresă către creditorul BRD Groupe Societe solicitând acceptul acestuia
pentru efectuarea operaţinuii, având în vedere faptul că bunurile menţionate mai sus erau grevate de sarcini în favoarea
BRD, fiind ipotecate de către proprietar pentru garantarea creditoelor acordate societăţii SC Robsylv Com SRL.
În vederea evaluării bunurilor aflate în garanţie, în condiţiile art. 41 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, administratorul judiciar a formulat adresa nr. 92/05.02.2014 către evaluatorul Bordei Octavian, prin care a
solicitat evaluarea bunurilor luate în garanţie şi stabilirea, în raportul de evaluare, pe lângă valoarea potrivit art. 41 alin.
2 din Legea privind procedura insolvenţei, aferentă bunurilor grevate de sarcini şi valoarea de vânzare forţată a
bunurilor immobile existente în patromoniul debitoarei, stabilind termenul pentru finalizarea lucrării la data de
24.02.2014.
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la
masa credală. Cu această ocazie a fost ridicat exemplarul nr. 2 de la cererile de creanţă depuse şi s-au făcut copii de pe
cererile care erau depuse într-un singur exemplar.
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Au fost verificate cererile de creanţă în conformitate cu art. 66, după care s-a procedat la întocmirea Tabelului
preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Robsylv Com SRL.
Întrucât au existat creditori a căror creanţă a fost respinsă parţial sau total, respectiv, creditorul SC Carrefour România
SA, creditorul SC Schubert&Frankze SRL, creditorul SC Srac Cert SRL şi creditorul Banca Comercială Carpatica,
administratorul judiciar, a comunicat acestor creditori, potrivit art. 72 alin. 4, notificări privind sumele înscrise în tabelul
preliminar, respinse parţial sau total şi motivele, la numerele de fax ale acestor creditori, conform dovezilor anexate.
Prin aceste notificări, administratorul judiciar a adus la cunoştinţă că, potrivit art. 73 alin. 1 şi alin. 21, debitorul,
creditorul şi orice altă persoană interesată pot formula contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor.
Tabelul preliminar al creanţelor a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de
14.02.2014.
De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Robsylv Com SRL va fi depus la dosarul cauzei
la termenul din data de 14.02.2014 şi va fi publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL, poziţia 4.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 14.02.2014.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


