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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 12, data emiterii: 08.12.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4460/101/2014, 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 Need Force Tom SRL, cod de identificare fiscală 28371483, sediul social în localitatea Strehaia, oraş 
Strehaia, str. Matei Basarab, nr. 70, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/159/2011. 
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 Need Force Tom SRL, 
conform Sentinţei nr. 818 din şedinţa publică din data de 01.09.2014, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4460/101/2014, 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 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 debitorul SC Need Force Tom SRL 
Număr dosar: 4460/101/2014, 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 Need Force Tom 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. 19996/11.11.2014, a 
tabelului definitiv al creanţelor, nr. 8, din data de 10.11.2014. 
Tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Need Force Tom SRL a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe 
site-ul administratorului judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente SC Need Force Tom SRL, 
poziţia 8. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19998/11.11.2014, raportul 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 9, din data de 10.11.2014. 
Raportul lunar, nr. 9, din data de 10.11.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar 
www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente SC Need Force Tom SRL, poziţia 9. 
Administratorul judiciar a procedat la formularea cererii de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în 
procedura de faliment, prin care a solicitat dispunerea începerii procedurii falimentului împotriva debitoarei SC Need 
Force Tom SRL, constatând că sunt îndeplinite condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit art.107 alin. (1) 
lit. A, b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, „debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare sau, la 
cererea creditorului de deschidere a procedurii, a contestat că ar fi în stare insolvenţă, iar contestaţia a fost respinsă de 
judecătorul – sindic” şi art. 107 alin. (1) lit. A, c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, „niciunul dintre 
celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de art. 94”. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment va fi depusă la dosarul cauzei 
la termenul din data de 08.12.2014. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 
procedat la convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 17.12.2014, ora 1400, la punctul de 
lucru al administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. 
Mehedinţi, având la ordinea de zi: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Need Force Tom SRL, formulată de 
administratorul judiciar“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 11, din data de 08.12.2014, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă cu cererea din data de 08.12.2014. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, precum şi cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru 
intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Need Force Tom SRL, prezentată spre aprobare pot fi consultate şi 
analizate şi pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro. 
Având în vedere dispoziţiile judecătorului sindic, administratorul judiciar s-a deplasat, în data de 05.12.2014, la sediul 
debitoarei situat în localitatea Strehaia, oraş Strehaia, str. Matei Basarab, nr. 70, jud. Mehedinţi, în vederea verificării 
existenţei faptice a şnurului de azbest existent în patrimoniul debitoarei, pentru care s-a întocmit procesul verbal de 
sechestru asigurator pentru bunurile mobile nr. 6259/30.04.2013 de către Administraţia Finanţelor Publice Strehaia. 
Administratorul judiciar a procedat la cântărirea stocului de şnur de azbest alb şi şnur de azbest negru. 
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În urma operaţiunii de cântărire s-a întocmit lista de inventariere în care au fost înscrise atât stocurile scriptice, cât şi 
faptice constatate. 
De asemenea, s-a constatat un minus la inventar de 41,8 Kg şnur azbest din care 3,4 Kg şnur azbest alb şi 38,4 Kg şnur 
azbest negru. 
Diferenţa valorică pentru toată cantitatea constatată în minus, a fost în sumă de 45.339,62 lei. 
În urma discuţiilor purtate cu administratorul societar, referitor la această lipsă constatată, aceasta a justificat că, la data 
cântăririi de către Agenţia de Administrare Fiscală, azbestul se afla în mediu deschis, după care, ulterior, l-a depozitat în 
una dintre camerele locuinţei sale, pierzându-şi în greutate, intervenind operaţiunea de uscare. 
După finalizarea inventarierii, administratorul judiciar a întocmit procesul verbal de custodie nr. 1/05.12.2014, prin care 
a lăsat în custodie administratorului societar Mihai Luminiţa întreaga cantitate găsită pe teren, atrăgându-i atenţia că în 
situaţia dispariţiei va răspunde material şi penal. 
Administratorul judiciar a verificat documentele contabile puse la dispoziţie de către debitoare, constatând că societatea 
nu a avut niciodată înregistrate în evidenţă, bunuri mobile sau imobile. 
La data de 31.03.2013, ultima balanţă încheiată de la data suspendării activităţii, societatea deţinea un stoc de mărfuri în 
sumă de 690.397,25 lei, reprezentând contravaloare azbest pus sub sechestru, azbest care a fost inventariat de către 
administratorul judiciar. 
De asemenea, în contul 411 „Clienţi“ avea înregistrată suma de 502.374,32 lei, pentru care administratorul judiciar a 
solicitat prin adresa nr. 472/08.10.2014, comunicată sub semnătură de primire administratorului societar, să pună la 
dispoziţie evidenţa analitică a contului 411 „Clienţi“ în vederea efectuării demersurilor de recuperare a acestor sume. 
În contul 5121 „Cont curent“ avea un sold în sumă de 469,89 lei, iar în contul 5311 „Casa“ un sold de 25,83 lei. 
Precizăm că, până la această dată, nu am primit de la administratorul societar situaţia detaliată a clienţilor neîncasaţi. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 08.12.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


