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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 2, data emiterii: 13.02.2014

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, 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, 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:
Prin Sentinţa nr. 1090/2013 pronunţată în şedinţa publică de la 12.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 8938/101/2013/a2, instanţa de judecată a
dispus numirea ca administrator judiciar pe Yna Consulting SPRL şi încetarea atribuţiilor administratorului judiciar
Visal Consulting SPRL.
În data de 20.01.2014, au fost preluate documentele contabile ale debitoarei SC Total Instal SRL, care i-au fost puse la
dispoziţie, precum şi documentele întocmite în timpul procedurii de insolvenţă, de la fostul practician în insolvenţă Visal
Consulting SPRL.
Din verificările efectuate am constatat că se află pe rolul instanţei un număr de 5 dosare asociate, respectiv,
8938/101/2013/a2, 8938/101/2013/a3 având ca obiect „contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor“,
8938/101/2013/a4 având ca obiect „contestaţie împotriva creanţei BRD Groupe Societe Generale“, 8938/101/2013/a5
având ca obiect „contestaţie împotriva Tabelului preliminar al creanţelor“, formulată de creditorul Black Sea Suppliers
SRL şi 8938/101/2013/a6 având ca obiect „contestaţie împotriva Tabelului preliminar al creanţelor“, formulată de
creditorul Penitenciarul Drobeta-Turnu-Severin, din care dosarul nr. 8938/101/2013/a2, având ca obiect contestaţie
formulată de Hogea Dorina împotriva deciziei nr. 15573/15.11.2013 de înlocuire a administratorului judiciar desemnat,
a fost soluţionat la termenul din data de 12.12.2013, în sensul respingerii contestaţiei formulată.
Referitor la dosarele 8938/101/2013/a3, 8938/101/2013/a4, 8938/101/2013/a5 şi 8938/101/2013/a6, având ca obiect
contestaţii la Tabelul de creanţe aflate pe rolul instanţei, s-au întocmit cereri de introducere în cauză a administratorului
judiciar Yna Consulting SPRL, care au fost depuse la dosarele respective.
Administratorul judiciar a procedat la formularea unui punct de vedere cu privire la contestaţia formulată de SC Total
Instal SRL, prin administrator special, care a fost depus la dosarul nr. 8938/101/2013/a3 la termenul din data de
06.02.2014, termen la care instanţa a respins contestaţia.
La termenul din data de 06.02.2014, privind dosarul nr. 8938/101/2013/a4 având ca obiect „contestaţie împotriva
creanţei BRD Groupe Societe Generale“, administratorul judiciar a formulat punct de vedere solicitând respingerea
contestaţiei formulate de SC Total Instal SRL, prin administrator special, împotriva tabelului preliminar al creanţelor
privind creanţa BRD Groupe Societe Generale Drobeta-Turnu-Severin. Instanţa de judecată a respins contestaţia.
De asemenea, administratorul judiciar a formulat punct de vedere, solicitând respingerea cererii de creanţă formulate de
SC Black Sea Suppliers SRL cu sediul în str. B-dul Aurel Vlaicu, nr. 191, jud. Constanţa, ca fiind tardivă, care a fost
depus la dosarul nr. 8938/101/2013/a4 la termenul din data de 30.01.2014. Instanţa de judecată a admis contestaţia şi a
dispus înscrierea în tabelul de creanţe a creditorului cu suma înscrisă în declaraţia de creanţă.
La termenul din data de 06.02.2014, privind dosarul nr. 8938/101/2013/a6 având ca obiect „contestaţie împotriva
Tabelului preliminar al creanţelor“, formulată de creditorul Penitenciarul Drobeta-Turnu-Severin, administratorul
judiciar a formulat punct de vedere solicitând respingerea contestaţiei formulate de Penitenciarul



2

Drobeta-Turnu-Severin, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Carol Davila, nr. 5, jud. Mehedinţi, ca fiind
neîntemeiată. Instanţa de judecată a respins contestaţia.

Având în vedere dispoziţia judecătorului sindic, administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv al
creanţelor împotriva debitoarei SC Total Instal SRL, în care a fost înscris şi creditorul SC Black Sea Suppliers SRL cu o
creanţă chirografară de 13.597,41 lei.
Tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitoarei SC Total Instal SRL a fost publicat în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă cu cererea din data de 13.02.2014 şi va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 13.02.2014.
Tabelul definitiv al creanţelor a fost comunicat şi administratorului special sub semnătură de primire.
De asemenea, Tabelul definitiv al creanţelor poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Total Instal SRL.
Având în vedere faptul că, prin cererea de deschidere a procedurii, debitoarea şi-a manifestat intenţia de a depune un
plan de reorganizare, vă rugăm să acordaţi un termen, potrivit art. 94 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei.
Termen procedural: 13.02.2014.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


