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Domnule Preşedinte,

YNA CONSULTING SPRL, în calitate de administrator judiciar al SC ROBSYLV 

COM SRL cu sediul în mun. Dr. Tr. Severin, B-dul Porţile de Fier nr. 9, jud. Mehedinţi, 

înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/328/2013, CUI 

14565196, formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la contestaţia formulată de SC ROBSYLV COM SRL prin administrator 

special, împotriva creanţei Inferai Com SRL, cu sediul în Oradea, str. Constantin Tănase 

nr. 13, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/71/2004, CUI RO 

16069547, în sumă de 16.233,86 lei, înscrisă de administratorul judiciar în tabelul 
preliminar al creanţelor în categoria creanţelor chirografare.

în fapt, Inferai Com SRL, a formulat cerere de creanţă pentru suma de 16.233,86 lei.

în urma verificării cererii de creanţă, administratorul judiciar a procedat la înscrierea 

în tabelul preliminar al creanţelor a creditorului Inferai Com SRL cu suma de 16.233,86 lei 

în categoria creanţelor chirografare.

Creanţa solicitată a fost verificată de administratorul judiciar care a constatat că 

aceasta este probată prin documentele justificative anexate cererii de creanţă în 

conformitate cu prevederile art. 65 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.



Ulterior, administratorul judiciar a procedat la reverificarea cererii de creanţă 

depusă de către creditorul Inferai Com SRL, comparativ cu fişa furnizori pusă la dispoziţie 

de către administratorul special al debitoarei, constatând următoarele:

- în fişa furnizori "Inferai Com SRL" din contabilitatea debitoarei Robsylv Com 

SRL, reiese că aceasta datorează creditorului Inferai Com SRL suma de 24.584,14 

lei, rezultând o diferenţă de 8.350,28 lei datorată în plus de către debitoare, faţă

de creanţa solicitată de către Inferai Com SRL.
/

Având în vedere motivele prezentate mai sus, considerăm că în lipsa unei 
expertize contabile dispusă de instanţa de judecată, nu se poate stabili cu certitudine 

debitul real solicitat a fi înscris la masa credală.
Anexăm la prezentul punct de vedere fişa cont 401 furnizori "Inferai Com SRL".

Administrator judiciar,
Yna Consulting SPRL, 

prin Motoi Gogu
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