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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 1, data emiterii: 11.11.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9262/95/2013, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Eftenoiu 
Gheorghiţa. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Gorj, tel. 0253-218661, 
programul arhivei/registraturii instanţei 0900-1300. 
3. Debitor: SC Gorj Recycling Company SRL, cod de identificare fiscală 22845936, sediul social în localitatea Târgu 
Jiu, str. Ciocârlău, nr. 36, C1-parter, jud. Gorj, număr de ordine în registrul comerţului J18/240/2013. 
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 Gorj Recycling Company 
SRL, conform Deciziei nr. 424 din data de 15.10.2014, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul 9262/95/2013/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 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 Gorj Recycling Company SRL 
Număr dosar: 9262/95/2013, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Eftenoiu Gheorghiţa 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Gorj Recycling Company SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin Decizia nr. 424 din data de 15.10.2014, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
9262/95/2013/a2 s-a admis apelul declarat de creditoarea BRD Groupe Societe Generale SA – Sucursala Drobeta-
Turnu-Severin, împotriva încheierii nr. 537/2014 din data de 16.04.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 
9262/95/2013 în contradictoriu cu intimatul pârât Sîrmă Alin-Dorin şi intomaţii pârâţi Titanic SPRL, administrator 
judiciar al debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL. S-a schimbat în parte încheierea apelată, în sensul că s-a admis 
cererea creditoarei BRD Groupe Societe Generale SA, s-a numit administrator judiciar Yna Consulting SPRL şi s-a 
dispus încetarea atribuţiilor administratorului judiciar provizoriu Titanic SPRL. 
Cu adresa nr. 528/07.11.2014, comunicată la numărul de fax al Titanic SPRL, administratorul judiciar Yna Consulting 
SPRL a solicitat fostului administrator judiciar al debitoarei să procedeze la predarea tuturor documentelor întocmite în 
procedură, precum şi a documentelor contabile primite de la debitoarea SC Gorj Recycling Company SRL, fiind 
necesare în vedere continuării activităţii şi îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin ca administrator judiciar. De asemenea, i-a 
solicitat ca, în situaţia în care apreciază că poate pune la dispoziţie aceste documente în data de 12.11.2014, să-l 
contacteze pentru a stabili ora, întrucât în acea zi, administratorul judiciar va fi prezent la Tribunalul Gorj. 
La data de 11.11.2014, am fost contactaţi telefonic de reprezentantul Titanic SPRL, urmând ca documentele solicitate să 
fie preluate în data de 12.11.2014. 
În vederea deschiderii contului unic de insolvenţă conform art. 4 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, administratorul judiciar a făcut demersurile necesare, hotărând ca acest cont să fie deschis la Banca Română 
de Dezvoltare Drobeta-Turnu-Severin, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de debitoare urmând a fi făcute prin 
acest cont. 
În acest sens, cu adresa nr. 529/10.11.2014, comunicată sub semnătură de primire la data de 10.11.2014, administratorul 
judiciar al debitoarei a solicitat la BRD Groupe Societe Generale – Sucursala Drobeta-Turnu-Severin deschiderea unui 
cont unic de insolvenţă, prin care urmează ca debitoarea SC Gorj Recycling Company SRL să-şi deruleze operaţiunile 
de încasări şi plăţi în timpul procedurii. 
Urmare solicitării formulate de administratorul judiciar Yna Consulting SPRL, BRD Groupe Societe Generale a 
procedat la deschiderea contului unic de insolvenţă cu următorul cod IBAN: RO 42 BRDE 260SV48314462600. 
În vederea achitării ratelor nr. 1 şi nr. 2 înscrise în planul de reorganizare confirmat prin Sentinţa nr. 1017/2014 din 
şedinţa publică de la 03.09.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, administratorul special al debitoarei 
a întreprins demersurile necesare în vederea asigurării disponibilităţilor băneşti necesare. 
La această dată, soldul contului unic de insolvenţă este de 33.399,00 lei, sumă suficientă pentru achitarea ratelor nr. 1 şi 
nr. 2, înscrise în planul de reorganizare, conform extrasului de cont anexat. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 12.11.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


