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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 14, data emiterii: 21.11.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3322/101/2014, 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 Razmer Comgen SRL, cod de identificare fiscală RO 5983203, sediul social în localitatea Drobeta-
Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/327/2013. 
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, 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 Razmer Comgen SRL, 
conform Sentinţei nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3322/101/2014, 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Razmer Comgen SRL 
Număr dosar: 3322/101/2014, 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 Razmer Comgen 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. 17075/29.09.2014 a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 13, din data de 26.09.2014, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 13, din data de 26.09.2014, a fost publicat şi poate fi consultat şi analizat pe site-ul administratorului 
judiciar www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Razmer Comgen SRL, poziţia 14. 
S-a primit adresa nr. 70018/27.10.2014 de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, prin care s-a adus la cunoştinţa administratorului judiciar că debitoarea 
înregistrează restanţe mai mari de 30 de zile, în sumă totală de 5.324,00 lei, reprezentând impozite şi contribuţii cu 
reţinere la sursă conform declaraţiilor depuse. Întrucât aceste sume reprezintă creanţe curente, născute după data 
deschiderii procedurii de insolvenţă (în perioada de observaţie şi în procedura reorganizării judiciare), nefiind înscrise la 
masa credală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi a solicitat efectuarea demersurilor legale pentru achitarea lor. 
Administratorul judiciar a solicitat administratorului special al debitoarei să procedeze la plata sumelor înscrise în 
adresa nr. 70018/27.10.2014 primită de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, în cel mai scurt timp posibil, în caz contrar îşi rezervă dreptul de a nu mai 
semna nici un ordin de plată privind alte plăţi. 
La data de 04.11.2014, administratorul special al debitoarei a procedat la plata sumelor înscrise în adresa nr. 
70018/27.10.2014 primită de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi, în sumă totală de 5.324,00 lei, conform dovezilor anexate. 
Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3322/101/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi având ca obiect „contestaţie împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din data de 12.09.2014“ formulată de 
creditorului BRD Groupe Societe Generale – Sucursala Drobeta-Turnu-Severin. 
Pentru termenul din data de 10.11.2014 administratorul judiciar a formulat punct de vedere referitor la contestaţia 
promovată de BRD GSG SA împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din data de 12.09.2014, care a fost depus la 
dosarul cauzelor. 
La termenul din data de 10.11.2014, instanţa de judecată a acordat termen la data de 24.11.2014 pentru a se ataşa lista 
creditorilor. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că a fost depusă o cerere de către dl. Mihailovici Gheroghe care a precizat 
că are de primit o sumă brută de 2.700,00 lei, constând în: 
- Salariu luna iulie – 900,00 lei; 
- Salariu pentru zilele lucrate + preaviz 20 zile lucrătoare pentru lunile august+septembrie – 1.227,00 lei; 
CO aferent perioadei lucrate în 2014, 14 zile – 573,00 lei. 
În vederea formulării unui punct de vedere cu privire la cererea depusă de către Mihailovici Gheroghe, administratorul 
judiciar a solicitat administratorului special al debitoarei, dl. Robu Cicerone-Florinel să-i prezinte ştatele de plată la care 
se face referire, pentru a observa dacă cele înscrise în cerere, sunt reale. 
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După primirea ştatelor de plată, administratorul judiciar a constat că drepturile salariale solicitate au fost calculate şi 
achitate către reclamant, după cum urmează: 
- în luna februarie 2014 – 383 lei brut aferent 8 zile CO; 
- în iulie 2014 – 900 lei brut (23 zile CO); 
- în august 2014 – 855 lei brut (o zi nemotivată); 
Total drepturi brute achitate: 2.138 lei brut. 
Punctul de vedere va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 24.11.2014. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 24.11.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


