
1 

 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 14, data emiterii: 24.09.2014 

1. Date privind dosarul: număr dosar 8938/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Total Instal SRL, cod de identificare fiscală 13104488, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 74, etaj parter, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului 
J25/81/2000. 
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 Total Instal SRL, conform 
Sentinţei nr. 1090/2013 din şedinţa publică de la 12.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8938/101/2013/a2, 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 Total Instal SRL 
Număr dosar: 8938/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Orfescu Aristică 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Total Instal 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. 9868/22.05.2014 a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 8, din data de 21.05.2014. 
De asemenea, raportul lunar nr. 8, din data de 21.05.2014 a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Total Instal SRL, poziţia 13. 
Administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei, sub semnătură de primire, adresa nr. 
372/15.07.2014, prin care i-a adus la cunoştinţă că, prin planul de reorganizare propus de administratorul special al 
debitoarei SC Total Instal SRL, aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 07.04.2014 şi confirmat de 
judecătorul sindic prin Încheierea de şedinţă din data de 22.05.2014, s-a stabilit ca ratele să fie achitate trimestrial, 
începând cu trimestrul II al anului 2014. 
Având în vedere că până la această dată nu a fost achitată rata nr. 1, care a avut termen ultima zi lucrătoare a lunii iunie, 
administratorul judiciar a solicitat administratorului special să ia măsurile necesare în vederea achitării în cel mai scurt 
timp a sumelor înscrise în graficul de plăţi, scadente la finele trimestrului II al anului 2014 şi i s-a pus în vedere că, în 
situaţia în care, în termen de 10 (zece) zile de la primirea prezentei, nu va achita sumele datorate, suntem puşi în situaţia 
de a convoca Adunarea Creditorilor pentru a-şi exprima un punct de vedere cu privire la ridicarea dreptului de 
administrare şi intrare în procedura de faliment. 
Administratorul judiciar a procedat la formularea cererii de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în 
procedura de faliment, prin care a solicitat dispunerea începerii procedurii falimentului împotriva debitoarei SC Total 
Instal SRL, constatând că sunt îndeplinite condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit art.107 lit. C din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei: „obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile 
stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii 
sale“. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment va fi depusă la dosarul cauzei 
la termenul din data de 25.09.2014. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 
procedat la convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 17.09.2014, 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: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, formulată de administratorul judiciar“. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrare în procedura de faliment a debitoarei SC Total Instal 
SRL, prezentată spre aprobare, poate fi consultată şi analizată pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 10, din data de 27.08.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 15242/27.08.2014, conform dovezii anexate. 
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De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 10, din data de 27.08.2014, a fost publicată şi pe site-ul 
administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Total Instal SRL, poziţia 10. 
Administratorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei, sub semnătură de primire, adresa nr. 
433/16.09.2014, prin care i-a solicitat acestuia, ca în termen de 5(cinci) zile de la primirea adresei, să pună la dispoziţie 
situaţia clienţilor neîncasaţi care figurează cu debite restante, precum şi documentele necesare (contracte, facturi fiscale, 
ordine de plată, extrase de cont, fişă client, confirmare de sold, etc.) pentru promovarea acţiunilor judiciare având ca 
obiect recuperarea creanţelor şi i s-a adus la cunoştinţă că, în cazul în care nu va pune la dispoziţie documentele 
solicitate, există posibilitatea ca, creanţele să se prescrie, astfel încât veţi fi direct răspunzător cu privire la neîncasarea 
debitelor menţionate anterior. 
În urma solicitării administratorului judiciar, administratorul special al debitoarei a pus la dispoziţie balanţa de 
verificare întocmită pentru luna august 2014, din care reiese că are înregistrată în contul 4111 „Clienţi“ o sumă de 1.034 
lei reprezentând o diferenţă neîncasată de la Casa Corpului Didactic. 
La data de 17.09.2014, ora 1400 a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Total Instal SRL, având la 
ordinea de zi: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru 
intrarea în procedura de faliment, formulată de administratorul judiciar“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Total Instal SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data de 
17.09.2014, orele 1400 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Toşea Ştefan, care deţine o creanţă chirografară în procent de 
57,24022% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Penitenciarul Drobeta-Turnu-Severin, reprezentată prin dl. Pîrvulescu Virgil Ştefan, în calitate de delegat, 
împuternicit prin împuternicirea nr. 48001/PDTSMH/CJ/16.09.2014, care deţine o creanţă chirografară în procent de 
9,98799% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Joldoş Teofil, CNP 1590409011110, care deţine o creanţă salarială şi chirografară în procent de 20,61622% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Total Instal SRL convocată şi prezidată de administratorul judiciar la data de 
17.09.2014 ora 1400 hotărăşte: aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de 
faliment, formulată de administratorul judiciar, cu un procent de 67,22821% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv cu un procent de 76,53099% din totalul creditorilor prezenţi. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 17.09.2014 ora 
1400, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 19.09.2014, cu adresa nr. 438/18.09.2014, conform dovezii 
anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului 
judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Total Instal SRL, poziţia 11. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 12, din data de 17.09.2014, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16439/18.09.2014, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 17.09.2014, prin care a fost aprobată cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, formulată de administratorul judiciar, a fost publicată şi poate fi 
vizualizată şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente 
Total Instal SRL, poziţia 12. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 8938/101/2013/a6 având ca obiect „contestaţie împotriva Tabelului 
preliminar al creanţelor“ aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova şi s-a constatat că la termenul din data de 21.05.2014, 
instanţa de judecată a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa, în sensul că a admis contestaţia şi a dispus înscrierea 
creditoarei Penitenciarul Drobeta-Turnu-Severin în tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă bugetară în sumă de 
98.585,65 lei. 
În baza Deciziei nr. 225/2014 pronunţată în şedinţa din data de 21.05.2014 de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 
8938/101/2013/a6, administratorul judiciar a procedat la modificarea Tabelului definitiv al creanţelor împotriva 
debitorului, în sensul că a înscris creanţa creditoarei Penitenciarul Drobeta-Turnu-Severin cu suma de 98.585,65 lei în 
categoria creanţelor bugetare. 
Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor împotriva debitorului va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 
25.09.2014. 
De asemenea, Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor, nr. 13, din data de 25.09.2014, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 25.09.2014. 
Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor împotriva debitorului a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Total Instal SRL, poziţia 14. 
S-a primit adresa nr. 37800/PDTSMH/18.06.2014 de la Penitenciarul Drobeta-Turnu-Severin, prin care s-a adus la 
cunoştinţă soluţia pronunţată de către Curtea de Apel Craiova din data de 21.05.2014 în dosarul nr. 8938/101/2013/a6. 
În temeiul art. 79 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a formulat cerere de 
chemare în judecată în contradictoriu cu: 
1. SC Total Instal SRL, societate în insolvenţă, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J25/81/2000, CUI 13104488, 
cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 74, jud. Mehedinţi, 
2. Chiciu Ion Ionel, CNP 1610309252337, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Oltului nr. 2, jud. Mehedinţi; 
3. Chiciu Elena, CNP 2620910252321, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Oltului nr. 2, jud. Mehedinţi, 
prin care a solicitat instanţei să dispună: 



3 

 

- anularea actului fraudulos de înstrăinare a imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 56650 cu nr. cadastral 1324/2 situat 
în Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timişoarei nr. 236A, jud. Mehedinţi, compus din teren curţi construcţii cu suprafaţa 
de 902 m.p. şi construcţia edificată pe acest teren, respectiv căminul (C1) construit din cărămidă şi acoperit cu ţiglă 
compus din subsol cu 4 boxe cu suprafaţă utilă de 65,858 mp şi suprafaţă construită de 83,848 mp, parter cu două 
dormitoare, două camere, oficiu şi hol, cu suprafaţă utilă de 166,347 mp şi suprafaţă construită de 220,178 mp, etajul 1 
cu trei dormitoare, hol şi oficiu, cu suprafaţă utilă de 169,237 mp şi suprafaţă construită de 220,178 mp, înstrăinare care 
a fost efectuată prin Contractul de Vânzare autentificat sub nr. 1736/27.09.2012 de BNP Nataşa Laura Cucu şi factura 
fiscală nr. 711/27.09.2012; 
- repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actului fraudulos, prin obligarea pârâţilor să restituie către averea SC 
Total Instal SRL bunul transferat sau dacă bunul transferat nu mai există, să restituie valoarea acestuia de la data 
transferului, stabilită prin expertiză. 
Cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu SC Total Instal SRL, Chiciu Ion Ionel şi Chiciu Elena va fi depusă 
la dosarul cauzei la termenul din data de 25.09.2014. 
Având în vedere cele consemnate mai sus, solicităm instanţei de judecată să admită cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, care a fost aprobată de Adunarea Creditorilor din data de 
17.09.2014. 
Termen procedural: 25.09.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


