
1 

 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 20, data emiterii: 04.07.2014 

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 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 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: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10529/02.06.2014 a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 18, din data de 30.05.2014. 
De asemenea, raportul nr. 18, din data de 30.05.2014 a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL, poziţia 23. 
La termenul din data de 13.06.2014, instanţa de judecată a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare, 
acordând termen pentru continuarea procedurii la data de 04.07.2014. 
Administratorul judiciar a verificat modul de soluţionare a dosarului nr. 11718/101/2013/a1 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi având ca obiect „contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor“ formulată de creditorul Banca Comercială 
Carpatica SA şi de administratorul special al debitoarei şi s-a constat că la termenul din data de 11.04.2014, instanţa de 
judecată a dispus: „constată îndeplinite obligaţiile stabilite în sarcina contestatoarei. Dispune continuarea procedurii şi 
amână cauza la data de 04.07.2014“. 
Administratorul judiciar a formulat punct de vedere cu privire la contestaţia formulată de creditorul Banca Comercială 
Carpatica SA împotriva Tabelului preliminar al creanţelor publicat în BPI nr. 3266/17.02.2014, prin care a solicitat 
respectuos respingerea contestaţiei precizând că Banca Comercială Carpatica nu a făcut dovada îndeplinirii 
formalităţilor cerute de lege pentru notificarea cesiunii de creanţă, intervenind sancţiunea inopozabilităţii cesiunii de 
creanţă faţă de debitorul cedat SC Robsylv Com SRL. 
Punctul de vedere cu privire la contestaţia formulată de creditorul Banca Comercială Carpatica SA va fi depus la 
termenul din data de 04.07.2014. 
De asemenea, referitor la contestaţia administratorului special împotriva unor creanţe înscrise în Tabelul preliminar al 
creanţelor, administratorul judiciar a formulat un punct de vedere, care urmează a fi depus la termenul din data de 
04.07.2014. 
S-a verificat modul de soluţionare a dosarului nr. 11718/101/2013/a2 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi având ca 
obiect „contestaţie la tabel preliminar al creanţelor“ formulată de creditorul SC Carrefour Romania SA şi s-a constatat 
că instanţa de judecată a fixat termen la data de 13.06.2014. 
Administratorul judiciar a formulat punct de vedere cu privire la contestaţia la Tabelul preliminar al creanţelor 
formulată de creditorul SC Carrefour Romania SA în care a specificat că prin contestaţia formulată, creditoarea SC 
Carrefour Romania SA a depus la dosar şi calculul penalităţilor de întârziere pentru suma de 43.271,00 lei, iar în urma 
analizei a constatat că aceste penalităţi sunt calculate conform clauzelor contractuale, urmând a fi admise. 
Punctul de vedere a fost depus la dosar la termenul din data de 13.06.2014. 
De asemenea, punctul de vedere a fost comunicat creditorului SC Carrefour Romania SA la nr. de fax şi la adresa de e-
mail, conform dovezilor anexate. 
La termenul din data de 13.06.2014 instanţa de judecată a amânat cauza la data de 05.09.2014. 
Referitor la cererea depusă de SC Vulturul Plesuv Junior SRL, prin care solicită plata sumei de 16.766,14 lei, potrivit 
art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, având în vedere neînţelegerile apărute între cele 
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două societăţi, administratorul judiciar a procedat la convocarea reprezentanţilor celor două societăţi la data de 
26.06.2014 la sediul administratorului judiciar pentru clarificarea sumelor în discuţie. 
În urma discuţiilor purtate, a reieşit faptul că SC Robsylv Com SRL nu plăteşte această sumă, pe motivul că nu a fost 
adusă toată cantitatea de folie, respectiv 1389 kg s-au adus mai puţin. 
Precizăm faptul că factura emisă de SC Vulturul Plesuv Junior SRL pentru întreaga cantitate 6869 kg folie a fost 
semnată de primire de reprezentantul SC Robsylv Com SRL. 
Cu ocazia convocării reprezentanţilor celor două societăţi, dna. Robu Mihaela, administrator special al SC Robsylv 
Com SRL, a precizat că nu achită suma în discuţie, întrucât potrivit bonului de cântar s-a primit numai cantitatea de 
5.480 kg folie, faţă de 6869 kg folie facturate. 
În data de 03.07.2014 s-a primit de la administratorul special al debitoarei o expunere de motive care a condus la 
generarea litigiului comercial dintre cele două societăţi, pe care îl anexăm la prezentul raport. 
Expunerea de motive a fost comunicată sub semnătură şi administratorului societar al SC Vulturul Plesuv Junior SRL. 
Aşa cum reiese din expunerea de motive, debitoarea şi-a însuşit datoria de 7.034,47 lei pe care achitat-o cu ordinul de 
plată nr. 471/03.07.2014, conform dovezii anexate. 
S-a primit adresa nr. 808/01.07.2014 de la SC Flora Sercom SA prin care s-a adus la cunoştinţă administratorului 
judiciar că între SC Robsylv Com SRL şi SC Flora Sercom SA a fost încheiat Contractul de cesiune de creanţe nr. 
522/13.12.2013, prin care debitoarea a cedat către SC Flora Sercom SA dreptul de creanţă de 43.717,20 lei, ce o avea de 
încasat de la Comuna Prunişor şi a solicitat administratorului judiciar să aibă în vedere contractul de cesiune de creanţe 
nr. 522/13.12.2013, astfel încât Primăria Prunişor să nu mai figureze ca debitor al SC Robsylv Com SRL. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 04.07.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


