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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 13, data emiterii: 28.11.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 5982/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Tavi Brandibur. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Eurosub Ro SRL, cod de identificare fiscală 24785776, sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Brâncoveanu, nr. 39, camera 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/827/2008. 
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, Număr de înscriere în 
Registrul Formelor de Organizare 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, conform încheierii din data de 25.01.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5982/101/2012. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Eurosub Ro SRL, 
reprezentată legal prin Motoi Gogu, conform încheierii din data de 25.01.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, 
Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5982/101/2012, 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 85/2006 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 debitoarea SC Eurosub Ro SRL 
Număr dosar: 5982/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Claudiu Tavi Brandibur. 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Eurosub Ro 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. 17026/26.09.2014 a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor în condiţiile art. 
21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, nr. 12, din data de 25.09.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul lunar, nr. 12, din data de 25.09.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, secţiunea Portofoliu, client Eurosub Ro, poziţia nr. 9. 
Administratorul special a achitat în data de 11.10.2014, către creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi, suma de 5.000,00 lei, reprezentând rata aferent lunii octombrie 2014, conform graficului de plăţi înscris în 
planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Eurosub Ro SRL. 
De asemenea, odată cu aceste plăţi au fost achitate la zi toate obligaţiile, respectiv: salariile, impozitul şi contribuţiile 
datorate la bugetul de stat pentru septembrie 2014. 
De asemenea, administratorul special a achitat în data de 11.11.2014, către creditorul Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi, suma de 5.000,00 lei, reprezentând rata aferent lunii noiembrie 2014, conform graficului 
de plăţi înscris în planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Eurosub Ro SRL. 
De asemenea, odată cu aceste plăţi au fost achitate la zi toate obligaţiile, respectiv: salariile, impozitul şi contribuţiile 
datorate la bugetul de stat pentru octombrie 2014. 
Având în vedere că societatea şi-a onorat obligaţiile înscrise în graficul de plăţi, anexă la planul de reorganizare, 
propunem acordarea unui termen în vederea derulării activităţii pentru realizarea resurselor financiare necesare plăţii 
datoriilor înscrise la masa credală. 
Termen procedural: 28.11.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


