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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 6, data emiterii: 24.10.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4460/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Need Force Tom SRL, cod de identificare fiscală 28371483, sediul social în localitatea Strehaia, oraş 
Strehaia, str. Matei Basarab, nr. 70, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/159/2011. 
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 Need Force Tom SRL, 
conform Sentinţei nr. 818 din şedinţa publică din data de 01.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4460/101/2014, 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 1 (una) 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 Need Force Tom SRL 
Număr dosar: 4460/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Need Force Tom SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18096/14.10.2014 a raportului 
privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, nr. 3, din data de 09.10.2014. 
Raportul întocmit în condiţiile art. 59 din Legea 85/2006 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
administratorului judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente SC Need Force Tom SRL. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18107/14.10.2014 raportul 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 4, din data de 10.10.2014. 
Raportul lunar, nr. 4, din data de 10.10.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar 
www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente SC Need Force Tom SRL, poziţia 3. 
Cu adresa nr. 479/13.10.2014, administratorul judiciar a revenit la adresa din data de 15.09.2014, către Primăria 
Strehaia – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care a solicitat să i se comunice dacă debitoarea SC Need Force 
Tom SRL a figurat sau figurează cu bunuri mobile sau imobile declarate pe teritoriul localităţii Strehaia, iar în situaţia 
în care a avut bunuri care au fost înstrăinate, să se precizeze data şi către cine au fost înstrăinate, precum şi o copie a 
documentului de înstrăinare. 
Adresa nr. 479/13.10.2014 a fost expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la data de 14.10.2014. 
Pentru expedierea adresei s-a achitat cu factura nr. 4866267/14.10.2014 suma de 6,50 lei către Poşta Română. 
Precizăm că până la această dată nu am primit răspuns de la Primăria Strehaia. 
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. 
S-a constatat că a fost depusă o cerere de creanţă, de către creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi pentru suma de 603.106,00 lei. 
A fost verificată cererea de creanţă, în conformitate cu art. 66 din Legea nr. 85/2006, după care administratorul judiciar 
a procedat la întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Need Force Tom SRL, care 
cuprinde creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mehedinţi cu o creanţă bugetară în sumă de 603.106,00 lei. 
Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitorului SC Need Force Tom SRL a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 23.10.2014, cu adresa nr. 501/23.10.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor, nr. 5, din data de 23.10.2014, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă cu cererea din data de 23.10.2014. 
Tabelul preliminar al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar 
www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente SC Need Force Tom SRL, poziţia 4. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 27.10.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


