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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 15, data emiterii: 06.02.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3322/101/2014, 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 Razmer Comgen SRL, cod de identificare fiscală RO 5983203, sediul social în localitatea Drobeta-
Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/327/2013. 
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, 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 Razmer Comgen SRL, 
conform Sentinţei nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3322/101/2014, 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 3 (trei) 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 Razmer Comgen SRL 
Număr dosar: 3322/101/2014, 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 Razmer Comgen 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. 20958/25.11.2014, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 14, din data de 21.11.2014, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 14, din data de 21.11.2014, a fost publicat şi poate fi consultat şi analizat pe site-ul administratorului 
judiciar www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Razmer Comgen SRL, poziţia 15. 
Cu adresa nr. 10/06.01.2015, comunicată sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei dl. Robu 
Cicerone-Florine, administratorul judiciar a revenit la adresa nr. 431/16.09.2014, prin care a solicitat ca, în termen de 5 
(cinci) zile de la primirea adresei, să i se pună la dispoziţie situaţia clienţilor neîncasaţi care figurează cu debite restante, 
precum şi documentele necesare (contracte, facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont, fişă client, confirmare de 
sold, etc.), pentru promovarea acţiunilor judiciare având ca obiect recuperarea creanţelor, iar în cazul în care nu va pune 
la dispoziţie documentele solicitate, există posibilitatea ca, creanţele să se prescrie, astfel încât va fi direct răspunzător 
cu privire la neîncasarea debitelor menţionate anterior. 
De asemenea, în situaţia în care amână predarea acestor documente, administratorul judiciar va fi pus în situaţia de a 
formula acţiune de antrenare a răspunderii potrivit art. 138 alin. 1 lit. a şi d din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
Administratorul special al debitoarei a pus la dispoziţia administratorului judiciar situaţia detaliată a creanţelor, aferentă 
contului 411 şi documentele justificative ale acestora. Situaţia creanţelor, primită de la administratorul special al 
debitoarei este anexată prezentului raport. 
În urma analizei acestor documente, administratorul judiciar a constatat că facturile emise către o parte dintre clienţi 
sunt prescrise şi nu am primit, până la această dată, de la administratorul special documente din care să reiese că a fost 
întreruptă prescripţia. 
S-au formulat un număr de 8 cereri de chemare în judecată, solicitând instanţei să oblige societăţile pârâte la plata 
sumelor datorate, a dobânzilor penalizatoare legale, precum şi a cheltuielilor de judecată ocazionate. 
Au fost formulate următoarele cereri de chemare în judecată, care au fost depuse la grefa Judecătoriei Drobeta-Turnu-
Severin la data de 06.02.2015, conform dovezilor anexate: 
Nr. 
crt. Denumire client Sumă neîncasată 

1 SC Spedition Spera SRL 2.666,00 
2 SC IB Cargo SRL 1.401,20 
3 SC Linzer Agro Trade Romania SRL 2.976,00 
4 SC Ghirom Invest Muntenia SRL 2.170,00 
5 SC Exrom SRL 3.720,00 
6 SC Dabit Farid SRL 4.600,00 
7 SC Craicolect SRL 136.803,82 
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8 SC Ceco Pack Management SRL 71.861,71 
Potrivit datelor înscrise în balanţa analitică a contului 411 „Clienţi“, anexată la prezentul raport, s-a constatat că 
societatea are creanţe de încasat şi de alte societăţi aflate în insolvenţă, respectiv SC Robsylv Com SRL, SC Recisev 
Plast SRL şi SC Gorj Recycling Company SRL, pentru care nu au fost formulate cereri de creanţe de către 
administratorul societar, în vederea înscrierii acestora la masa credală. 
Administratorul judiciar a luat măsura formulării cererilor de creanţă pentru aceste societăţi, care urmează a fi depuse la 
instanţa de judecată. 
Pentru clientul SC Recisev Plast SRL, a fost depusă cerere de repunere în termen şi cerere de creanţă, urmând a fi 
depuse şi pentru celelalte două societăţi, după primirea tuturor documentelor, care atestă creanţele, de la administratorul 
special al debitoarei. 
Administratorul judiciar raportat la dispoziţiile art.79 şi 80 din Legea 85/2006 a formulat un număr de 21 de cereri de 
chemare în judecată, apreciind că au fost efectuate transferuri patrimoniale frauduloase. 
Cererile de chemare în judecată vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 09.02.2015. 
Obiectivul administratorului judiciar raportat la dispozițiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenței, este de 
maximizare a averii debitorului insolvent prin valorificarea bunurilor si activelor apreciate a fi transferate fraudulos. 
Situaţia cererilor de anulare a actelor frauduloase, formulate de administratorul judiciar, este prezentată în tabelul de 
mai jos: 

Nr. crt. Nr. şi data factura Denumire client Denumirea produselor 
Valoarea 

(TVA 
inclus)/lei 

1 0699/03.02.2014 BCA Vio Service SRL autoturism Audi Q7 serie şasiu 
WAUZZAL98D047406 

56.668,00 

2 0700/04.02.2014 BCA Vio Service SRL 
autoutilitară Iveco Eurocargo 75E13, serie 

şasiu ZCFA7590202413245 
12.648,00 

3 0701/05.02.2014 BCA Vio Service SRL 
autoturism VW Golf, serie şasiu 

WVWZZZ1KZ4B019805 
7.440,00 

4 0702/07.02.2014 BCA Vio Service SRL 
autovehicul special N3G Scania P114, 

serie şasiu XLEP6X20004470719 
54.560,00 

5 0703/10.02.2014 BCA Vio Service SRL semiremorcă şi autoutilitară 9.052,00 

6 0704/11.02.2014 BCA Vio Service SRL 
semiremorcă Montenegro şi autotractor 

MANTGA410A 
3.100,00 

7 0705/13.02.2014 BCA Vio Service SRL 
autovehicul Mercedes Benz Sprinter şi 
autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 

69.440,00 

8 0706/15.02.2014 BCA Vio Service SRL 
autoutilitară marca Mercedes Benz Actros 

2641 SS 
100.440,00 

9 0707/17.02.2014 BCA Vio Service SRL 
autotractor Renault Magnum AE440 SS şi 

semiremorcă Koegel SS 
4.960,00 

10 0708/24.02.2014 BCA Vio Service SRL autoturism Mitsubishi Pajero 3,2 DID 21.080,00 

11 0709/01.03.2014 BCA Vio Service SRL autovehicul special N3 Volvo FL 618 15.128,00 

12 0710/03.03.2014 BCA Vio Service SRL autovehicul special N3 Volvo FM 9 SS 56.792,00 

13 0712/06.03.2014 BCA Vio Service SRL trei semiremorci 3.720,00 

14 0713/07.03.2014 BCA Vio Service SRL 
semiremorcă Van Hool şi semiremorcă 

Wackenhut 
11.284,00 

15 0715/10.03.2014 BCA Vio Service SRL 
semiremorcă Orten SS şi semiremorcă 

Koegel SS 
2.480,00 

16 0717/12.03.2014 BCA Vio Service SRL remorcă şi semiremorcă 34.596,00 
17 0718/13.03.2014 BCA Vio Service SRL autoturism Daewoo Matiz 2.480,00 
18 201534/21.02.2014 BCA Vio Service SRL autovehicul Mercedes Benz Actros 208.320,00 

19 201537/25.02.2014 BCA Vio Service SRL 
autoturism Opel Corsa, autoturism Opel 

Astra G Caravan şi autoturism Opel Astra 
52.700,00 

20 201538/26.02.2014 BCA Vio Service SRL autractor Man TG 510 XXL 11.160,00 
21 20539/27.02.2014 BCA Vio Service SRL autoutilitară marca VW Caddy 3.100,00 

Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3322/101/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi având ca obiect „contestaţie împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din data de 12.09.2014“ formulată de 
creditorul BRD Groupe Societe Generale – Sucursala Drobeta-Turnu-Severin. 
La termenul din data de 02.12.2014, instanţa de judecată s-a pronunţat prin Sentinţa nr. 1095 din şedinţa din Camera de 
Consiliu din 02.12.2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
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în dosarul 3322/101/2014/a1, prin care a respins contestaţia formulată de creditorul BRD Groupe Societe Generale SA – 
Sucursala Drobeta-Turnu-Severin. 
Împotriva acestei soluţii, creditorul BRD Groupe Societe Generale SA – Sucursala Drobeta-Turnu-Severin a formulat 
apel, care a fost depus la Tribunalul Mehedinţi în data de 09.01.2015. Precizăm că până la această dată nu a fost stablilit 
termen de judecată. 
De asemenea, administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3322/101/2014/a2 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi având ca obiect „contestaţie la tabelul de creanţe“ formulată de SC Squirell Oil SRL. 
Pentru termenul din data de 26.01.2015, administratorul judiciar a formulat concluzii prin care a solicitat respingerea 
contestaţiei formulată de SC Squirell Oil SRL împotriva tabelului creditorilor debitorului SC Razmer Comgen SRL. 
La termenul din data de 26.01.2015 instanţa de judecată s-a pronunţat prin Sentinţa nr. 50 din şedinţa publică de la 
26.01.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
3322/101/2014/a2, în sensul că a dispus anularea contestaţiei formulată de contestatoarea SC Squirell Oil SRL, ca 
netimbrată. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 09.02.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


