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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 6, data emiterii: 14.01.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6845/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Adrian Curelea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Grobeth SRL, cod de identificare fiscală 28146180, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Alion, nr. 67, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/93/2011. 
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 Grobeth SRL, conform 
Sentinţei nr. 1027/2014 din şedinţa publică din data de 07.11.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6845/101/2014, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică 
raportul lunar 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. 59 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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 lunar 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru 
debitorul SC Grobeth SRL 

Număr dosar: nr. dosar 6845/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Adrian Curelea 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Grobeth 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. 22401/17.12.2014, raportul 
lunar, nr. 4, din data de 16.12.2014, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 4, din data de 16.12.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar 
www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Grobeth SRL, poziţia 3. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22407/17.12.2014, raportul 
privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, nr. 3, din data de 16.12.2014, conform 
dovezii anexate. 
Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, nr. 3, din data de 16.12.2014, a fost 
publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – 
Documente Grobeth SRL, poziţia 2. 
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 au fost depuse un număr de trei cereri de creanţă, de către următorii creditori: creditorul Biroul Român 
de Metrologie Legală a depus cerere de creanţă pentru suma de 477,23 lei, creditorul Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi a depus cerere de creanţă pentru 
suma de 68.566,00 lei şi creditorul SC Tinmar-Ind SA a depus cerere de creanţă pentru suma de 45.728,00 lei. 
Au fost verificate cererile de creanţă în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, după care administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului preliminar al 
creanţelor împotriva debitoarei SC Grobeth SRL, care cuprinde următorii creditori: creditorul Biroul Român de 
Metrologie Legală a fost înscris în Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă bugetară în sumă de 277,23 lei, 
creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi a fost înscris în Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă bugetară în sumă de 68.566,00 lei şi creditorul 
SC Tinmar-Ind SA a fost înscris în Tabelul preliminar al creanţelor cu o creanţă chirografară în sumă de 45.728,00 lei. 
Tabelul preliminar al creanţelor împotriva debitoarei SC Grobeth SRL, nr. 5, din data de 14.01.2015, a fost publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 14.01.2015. 
De asemenea, tabelul preliminar al creanţelor va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 14.01.2015. 
Tabelul preliminar al creanţelor poate fi consultat şi analizat pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Grobeth SRL. 
Administratorul judiciar a verificat modificarea structurii acţionariatului constatând că, creanţele înscrise la masa 
credală, în majoritate sunt create anterior cesiunii capitalului social de către cei doi asociaţi către Caraculina Lilia, CNP 
0972507180977, care a devenit asociat unic, deţinând şi calitatea de administrator. 
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Administratorului judiciar apreciază că, pentru intrarea în insolvenţă este şi fostul administrator Brătescu Zaharie, CNP 
1490714251991, urmând a se formula o acţiune de antrenare a răspunderii potrivit art. 138 alin. 1 lit. a) şi d) din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 14.01.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


