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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 4, data emiterii: 13.06.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 2178/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Super B SRL, cod de identificare fiscală 12065186, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Brâncoveanu, nr. 176, sc. 5, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/193/1999. 
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, mobil: 0744528869, e-mail: office@ynaconsulting.ro, site: 
www.ynaconsulting.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Super B SRL, conform 
Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 14.04.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2178/101/2014, 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 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 Super B SRL 
Număr dosar: 2178/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Super B SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
După deschiderea procedurii generale de insolvenţă, administratorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în 
BPI nr. 8182/29.04.2014, a notificării deschiderii procedurii generale de insolvenţă. De asemenea, notificarea 
deschiderii procedurii generale de insolvenţă a fost publicată şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client Super B, poziţia nr. 1. 
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a fost publicată şi în ziarul Curierul Naţional din data de 25.04.2014. 
Pentru publicarea acestui anunţ s-a plătit cu chitanţa nr. 2680/28.04.2014, suma de 63,00 lei. 
Convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată odată cu notificarea deschiderii procedurii generale de insolvenţă, 
şedinţa urmând să aibă loc în data de 20.06.2014, ora 1100, 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 raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art. 59 din Legea 85/2006; 
- alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Super B SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei; 
- confirmarea administratorului judiciar Yna Consulting SPRL, desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din 
şedinţa din Camera de Consiliu de la 14.04.2014, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei; 
- stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului SC 
Super B SRL”. 
În temeiul art. 33 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a solicitat prin adresele nr. 243 şi 244 din data de 
28.04.2014 atât societăţii cât şi administratorul societar, doamnei Ursu Ana-Maria, punerea la dispoziţie a documentele 
prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006. Pentru expedierea acestor notificări s-a plătit suma de 13,00 lei cu 
chitanţa nr. 4315478/29.04.2014. Precizăm faptul că, atât scrisoarea trimisă către societatea debitoare cât şi către 
administratorul societar au fost înapoiate cu menţiunea „Destinatar lipsă domiciliu”. 
În data de 28.04.2014 a fost convocată Adunarea asociaţilor având la ordinea de zi: „Desemnarea administratorului 
special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr. 85/2006”, şedinţa urmând să aibă loc în data de 
16.05.2014, ora 1300. De asemenea, aceasta a fost comunicată prin poştă asociatului unic, care a nu a confirmat 
primirea, scrisoarea fiind înapoiată cu menţiunea„Destinatar lipsă domiciliu”. La data şi ora stabilite pentru ţinerea 
şedinţei, asociatul unic nu s-a prezentat şi astfel nu s-a putut desemna administratorul special. 
Cu adresa nr. 245/28.04.2014, administratorul judiciar a solicitat Primăriei Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite 
şi Taxe Locale, să i se comunice dacă debitorul şi administratorul societar, doamna Ursu Ana-Maria, au figurat sau 
figurează cu bunuri mobile şi imobile declarate pe teritoriul municipiului Drobeta-Turnu-Severin.  
Primăria Drobeta-Turnu-Severin, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, a răspuns prin adresa nr. 4716 din 28.04.2014 
prin care a precizat că nici societatea şi nici asociatul unic nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri mobile sau 
imobile. 
Având în vedere faptul că administratorul societăţii a pus la dispoziţie o parte din documentele contabile solicitate 
conform art. 28 alin. 1 din Legea 85/2006, administratorul judiciar a procedat la întocmirea raportului asupra cauzelor şi 
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împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Super B SRL prevăzut de art. 20 lit. b) şi 
art. 59 alin. (1) din Legea 85/2006, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 16.06.2014. 
Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitoarea SC Super B 
SRL, a fost publicat pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la secţiunea Portofoliu, client 
Super B, poziţia nr. 2 şi urmează să fie publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei cererile de creanţă depuse de către creditori în vederea înscrierii la 
masa credală şi după verificarea acestora în conformitate cu art. 66 din Legea 85/2006, s-a procedat la întocmirea 
Tabelului preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Super B SRL, care urmează a fi publicat în BPI, precum şi pe 
site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 16.06.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


