
1 
 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 11, data emiterii: 12.03.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Robsylv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 14565196, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/328/2013. 
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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi 
Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Robsylv Com SRL, conform 
Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013, 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Robsylv Com SRL 
Număr dosar: dosar nr. 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Robsylv Com SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna martie 2014 
Subscrisa: Yna Consulting SPRL, administrator judiciar al SC Robsylv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 
14565196, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/328/2013, aflată în procedura generală de 
insolvenţă, conform Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013, conform 
dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următoarea hotărâre a Adunării 
Creditorilor din data de 12.03.2014. 
Nr. înreg. 11/12.03.2014 

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 12.03.2014 
Debitor: SC Robsylv Com SRL 
Sediul: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Porţile de 
Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi 
CUI/CNP: 

1 4 5 6 5 1 9 6      
 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 11718/101/2013 
Tribunalul: Mehedinţi 
Secţia: a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal  
Judecător sindic: Magdalena Lucia Bordea 

Încheiat astăzi,                                                                                                                     Orele 
1 2 0 3 2 0 1 4 

la sediul Yna Consulting SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în 
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006. 

1 3 0 0 

Ordinea de zi 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL: 
1. Prezentarea rapoartelor întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi art. 59 din Legea 85/2006; 
2. Alegerea Comitetului creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (4) 
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
3. Confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din şedinţa din Camera de 
Consiliu de la 18.12.2013, în baza art. 19 alin. (2) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, teza ultimă; 
4. Stabilirea remuneraţiei administratorului judiciar în raport de complexitatea dosarului de insolvenţă a debitorului 
SC Robsylv Com SRL. 

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor: 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Robsylv Com SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în 
data de 12.03.2014, orele 1300 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin, în calitate de avocat, prin împuternicirea 
avocaţială, şi prin dna. Novăcescu Lucia, în calitate de avocat, prin împuternicirea avocaţială, care deţine o creanţă în 
procent de 49,81611% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
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2. DGRFP Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 2771/18.09.2013, care deţine o creanţă în procent de 
1,19676% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. U.A.T. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin dna. Bobia 
Cristina, în calitate de inspector, prin delegaţia din data de 12.03.2014 şi prin dl. Istodor Alin, în calitate de inspector, 
prin delegaţia din data de 12.03.2014, care deţine o creanţă în procent de 0,42407% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală; 
4. SC Synthesia Grup SRL, reprezentată prin dl. Pătraşcu Ştefan, în calitate de delegat, prin delegaţia din data de 
12.03.2014, care deţine o creanţă în procent de 3,44997% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
5. SC Recisev Plast SRL, punct de vedere scris cu adresa nr. 68/12.03.2014, depus de dl. Tarniţă Dragoş Nicolae, în 
calitate de delegat, prin împuternicirea nr. RC68/12.03.2014, care deţine o creanţă în procent de 10,01523% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
6. SC Algirad Pangrup SRL, reprezentată prin dl. Bîlbă Ionel, în calitate de administrator, care deţine o creanţă în 
procent de 0,14905% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. SC BT Leasing Transilvania IFN SA, punct de vedere scris nr. 86/05.07.2013, reprezentată de administrator Morar 
Angela Sorinela, care deţine o creanţă în procent de 9,39617% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. SC Stera Chemicals SRL, punct de vedere scris cu adresa nr. 1158/11.03.2014, reprezentată prin dna. Magdalena 
Olteanu, în calitate de director general adjunct, care deţine o creanţă în procent de 10,38863% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală; 
3. Banca Transilvania SA Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, punct de vedere scris cu adresa nr. 864/12.03.2014, 
reprezentată prin dl. Enache Eliade, în calitate de director şi prin dna. Popescu Mihaela, în calitate de director 
operaţiuni, care deţine o creanţă în procent de 2,20708% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
4. BCA Vio Service SRL, punct de vedere scris cu adresa nr. 35/12.02.2014, reprezentată prin dna. Loredana Cristina 
Neacsu, în calitate de administrator, care deţine o creanţă în procent de 0,19727% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală; 
5. SC Gorj Recycling Company SRL, punct de vedere scris cu adresa nr. 141/12.03.2014, reprezentată prin dl. Alin 
Dorin Sirma, în calitate de administrator, care deţine o creanţă în procent de 2,99179% din totalul creanţelor înscrise 
la masa credală. 
La şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL a fost prezent şi administratorul special al 
debitoarei, respectiv, dna. Robu Mihaela. 

Cvorum: 
Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, conform art. 15 alin. 1 şi 2 din Legea 
privind procedura insolvenţei, motiv pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi în ordinea 
menţionată în convocator. 

Discutarea ordinii de zi: 
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 12.03.2014. 

Hotărâri: 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL hotărăşte: 
1. Ia act de rapoartele întocmite de administratorul judiciar în condiţiile art. 54 şi 59 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi nu sunt obiecţiuni faţă de acestea, cu un procent de 77,38599% din totalul creanţelor înscrise 
la masa credală, respectiv cu un procent de 94,55575% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un 
punct de vedere în scris; 
2. Adunarea Creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL votează pentru constituirea unui Comitet al creditorilor 
format din trei membrii cu un procent de 64,79028% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv un 
procent de 79,16541% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, constituit 
din: BRD Groupe Societe Generale – preşedinte, DGRFP Craiova – AJFP Mehedinţi – membru şi SC Recisev Plast 
SRL – membru; 
3. Confirmă administratorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Încheierea din 
şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, cu un procent de 81,84165% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală, respectiv cu un procent de 100,0000% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de 
vedere în scris, fiind îndeplinite prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei; 
4. Stabileşte remuneraţia administratorului judiciar al debitorului SC Robsylv Com SRL, cu un procent de 
64,79028% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 79,16541% din totalul 
creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, astfel: un onorariu fix lunar de 2.000,00 lei 
exclusiv TVA şi un onorariu de succes de 5% exclusiv TVA din sumele distribuite creditorilor. 

Număr de exemplare: 
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare, din care 1 exemplar pentru publicarea în BPI, 1 exemplar pentru 
administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Termen procedural: 21.03.2014. 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


