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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 4, data emiterii: 17.02.2015 

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 trimestrial 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 4 (patru) 
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 trimestrial 
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: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 20209/13.11.2014, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedurile insolvenţei, nr. 1, din data de 12.11.2014, conform 
dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 1 din data de 12.11.2014, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Client Gorj Recycling Company SRL, poziţia nr. 1. 
Urmare adresei nr. 528/07.11.2014, întocmită de Yna Consulting SPRL către fostul administrator judiciar judiciar al 
debitoarei, respectiv Titanic SPRL, la data de 12.11.2014, s-a procedat la predarea-primire documentelor întocmite în 
procedură, după cum urmează: 
- dosar procedură generală a insolvenţei ce conţine un număr de 317 pagini; 
- dosar cereri creanţă ce conţine un număr de 250 pagini; 
- dosar documente contabile ce conţine un număr de 91 pagini; 
- dosar Plan de reorganizare ce conţine un număr de 60 pagini. 
Având în vedere faptul că, fostul administrator special, respectiv dl. Sîrmă Alin Dorin şi-a depus demisia, începând cu 
data de 05.12.2014, în vederea desemnării unui nou administrator special, în temeiul art. 20 lit. g din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a convocat adunarea asociaţilor debitoarei SC Gorj Recycling 
Company SRL, având la ordinea de zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 
alin. (2) din Legea 85/2006“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 18.12.2014, ora 1400, la punctul de lucru al 
administratorului judiciar situat în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. 
Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Asociaţilor, nr. 2, din data de 09.12.2014, a fost comunicată celor trei asociaţi, respectiv dnei. 
Sălcianu Verginia, dnei. Barbu Elisabeta şi dlui. Fekete Imre, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, la 
data de 09.12.2014. 
Pentru expedierea convocării Adunării Asociaţilor s-a achitat cu fatura nr. 55440588/09.12.2014 suma de 19,50 lei către 
CN Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
Având în vedere sesizarea făcută de către creditorul garantat BRD Groupe Societe Generale, depusă la dosarul cauzei 
nr. 9262/95/2013 aflat pe rolul Tribunalului Gorj pentru termenul din data de 15.10.2014, privind pe debitoarea SC Gorj 
Recycling Company SRL, prin care a adus la cunoştinţă instanţei că, în procedura insolvenţei a acestui debitor, o 
problemă majoră o reprezintă dispariţia bunurilor mobile ale debitoarei, constând în utilaje şi echipamente asupra cărora 
BRD deţine un drept de garanţie, cu adresa nr. 583/08.12.2014, comunicată sub semnătură de primire dlui. Robu 
Cicerone-Florinel la data de 08.12.2014, administratorul judiciar i-a solicitat acestuia ca în data de 09.12.2014, ora 1030, 
să fie prezent la sediul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL situat în localitatea Târgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 36, 
C1-parter, jud. Gorj, în vederea inventarierii bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei. 
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De asemenea, i-a adus la cunoştinţă dlui. Robu Cicerone-Florinel că, în situaţia în care nu dă curs invitaţiei noastre, este 
direct răspunzător de eventualele consecinţe rezultate din aspectele semnalate de către creditorul garantat BRD Groupe 
Societe Generale. 
La această dată, administratorul special Sîrmă Alin-Dorin şi-a prezentat demisia, urmând ca asociaţii să-l desemneze ca 
administrator special pe dl. Robu Cicerone-Florinel. 
La data de 09.12.2014, administratorul judiciar, în prezenţa dlui. Robu Cicerone-Florinel şi a reprezentantului BRD 
Groupe Societe Generale, respectiv dl. avocat Lăsculescu Cătălin, a procedat la inventarierea bunurilor existente în 
patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, după cum urmează: 
- laptop – 1 buc; 
- Instalaţie Spălat Uscat Pet Eco 2545-82 – 1 buc; 
- Motostivuitor Linde H 20T H20T-EEL – 1 buc; 
- Cântar Auto 15M 60 tone – 1 buc; 
- Centrifuga Uscare Fulgi Poli M90 – 1 buc; 
- Extruder Mase Plastice PE/PP ECO 2546-82 – 1 buc; 
- Extruder Mase Plastice PE ECO 2547-82 – 1 buc; 
- Echipament de Reciclare A Deseurilor ECO 2548-82 – 1 buc; 
- Banda Transport cu Detect. Metale Y 225 M – 4 – 1 buc; 
- Banda Transport cu Detect. Metale Y 225 M – 4 – 1 buc; 
- Extruder Mase Plastice Y 2803-91 – 1 buc; 
- Utilaj de Tăiere Granula ZCE 3A491 – 1 buc; 
- Sistem de Alimentare a Extru. Y4115-40 – 1 buc; 
- Sistem Hidraulic de Schimbare Sit. ZCE 28753 – 1 buc; 
- Spălator prin Fricţiune Y4774-31 – 1 buc; 
- Extruder de Folie ZLYJ315-2 – 0 buc; 
- Aglomerator Y7413-2 – 1 buc; 
- Instalatie de Uscat prin Centrif. AVD 201212 – 1 buc; 
- Echipament de Stoarcere Prin Presare Squeezer AVD 201211 – 1 buc. 
Precizăm că bunul Extruder de Folie ZLYJ315-2 nu a fost prezentat, intrucât se afla la reparat conform Contractului de 
servicii privind reparaţii si recondiţionare, precum si Avizului de insoţire a mărfii seria GJ GRC nr. 030/05.09.2014, 
conform documentelor anexate. 
Anexăm la prezentul raport lista de inventariere întocmită la data de 09.12.2014, cu ocazia inventarierii bunurilor 
existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, precum şi un CD ce conţine fotografii ale 
utilajelor şi celorlalte bunuri mobile identificate pe teren, cu ocazia inventarierii. 
Precizăm faptul că, listele de inventar, însoţite de un CD, au fost transmise şi creditorului BRD Groupe Societe 
Generale. 
Bunurile inventariate au fost predate custodelui Robu Cicerone-Florinel, în baza procesului verbal de custodie nr. 1, 
încheiat la data de 09.12.2014. 
La data de 18.12.2014, ora 1400, la punctul de lucru al administratorului judiciar, în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, 
str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi a avut loc şedinţa Adunării Asociaţilor debitoarei SC 
Robsylv Com SRL, având la ordinea de zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile prevăzute de art. 18 
alin. (2) din Legea 85/2006“. 
La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, au trimis puncte de vedere scrise toţi cei trei asociaţi, respectiv: 
- Barbu Elisabeta, CNP 2490626253193, cu domiciliul în sat Viaşu, comuna Pătulele, jud. Mehedinţi – 33,31% din 
capitalul social; 
- Sălcianu Verginia, CNP 2460208163247, cu domiciliul în municipiul Craiova, str. Săcelu, nr. 10, jud. Dolj; 
- Fekete Imre, CNP 1860925250013, cu domiciliul în municipiul Oradea, str. George Călinescu, nr. 9, bl. AN43, et. 8, 
ap. 29, jud. Bihor. 
Prin punctele de vedere scrise trimise, cei trei asociaţi, au hotărât să desemneze ca administrator special, în locul dlui. 
Sîrmă Alin-Dorin, care şi-a depus demisia la data de 05.11.2014, pe dl. Robu Cicerone-Florinel, CNP 1700609250535, 
cu domiciliul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Calomfirescu, nr. 40, jud. Mehedinţi. 
Procesul verbal al Adunării Asociaţilor, însoţit de punctele de vedere primite de la cei trei asociaţi, consemnate în 
procesul verbal, va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 18.02.2015. 
Cu adresa nr. 12/06.01.2015, comunicată sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei, respectiv 
dlui. Robu Cicerone-Florinel la data de 06.01.2015, administratorul judiciar, în temeiul art. 20 lit. l) din Legea nr. 
85/2006, i-a solicitat acestuia, ca în termen de 5 (cinci) zile de la primirea adresei, să 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 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. 
Precizăm faptul că, până la această dată, administratorul special nu a pus la dispoziţia administratorului judiciar 
documentele solicitate. 
În vederea achitării ratelor înscrise în graficul de plăţi, anexă la 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. 
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Administratorul special a procedat la plata creanţelor, către creditori aşa cum au fost prevăzute în graficul de plăţi, 
anexă la planul de reorganizare, după cum urmează: 
- la data de 08.12.2014 a achitat cu ordinul de plată nr. 1, suma de 590,46 lei către creditorul SC Consulting Company 
SRL, reprezentând rata nr. 1 şi nr. 2; 
- la data de 08.12.2014 a achitat cu ordinul de plată nr. 5, suma de 41,10 lei către creditorul Administraţia Fondului 
pentru Mediu, reprezentând rata nr. 1 şi nr. 2; 
- la data de 08.12.2014 a achitat cu ordinul de plată nr. 4, suma de 467,98 lei către creditorul Consiliul Local Tîrgu Jiu, 
reprezentând rata nr. 1 şi nr. 2; 
- la data de 08.12.2014 a achitat cu ordinul de plată nr. 6, suma de 764,16 lei către creditorul Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Gorj, reprezentând rata nr. 1 şi nr. 2; 
- la data de 17.02.2015 a achitat cu ordinul de plată nr. 1, suma de 102,75 lei către creditorul Administraţia Fondului 
pentru Mediu, reprezentând rate conform grafic de plăţi, anexă la Planul de reorganizare, pentru perioada septembrie 
2014-ianuarie 2015; 
- la data de 17.02.2015 a achitat cu ordinul de plată nr. 2, suma de 1.910,40 lei către creditorul Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Gorj, reprezentând rate conform grafic de plăţi, anexă la Planul de reorganizare, pentru perioada 
septembrie 2014-ianuarie 2015; 
- la data de 17.02.2015 a achitat cu ordinul de plată nr. 3, suma de 1.169,95 lei către creditorul Consiliul Local Tîrgu 
Jiu, reprezentând rate conform grafic de plăţi, anexă la Planul de reorganizare, pentru perioada septembrie 2014-
ianuarie 2015. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 9262/95/2013/a4 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, având ca obiect 
„apeluri împotriva Sentinţei nr. 1017/26.09.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 9262/95/2013, prin care a 
fost confirmat Planul de reorganizare judiciară, propus de debitoarea SC Gorj Recycling Company SRL“ formulate de 
creditorii BRD Groupe Societe Generale SA şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, şi s-a constatat că 
instanţa a stabilit termen de judecată la data de 21.01.2015. 
Pentru termenul din data de 21.01.2015, cu toate că nu a fost citat în cauză, administratorul judiciar a formulat Note de 
şedinţă referitoare la apelurile declarate de BRD GSG SA şi AJFP Gorj împotriva Sentinţei nr. 1017 din 03.09.2014 
pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 9262/95/2013. 
Notele de şedinţă formulate de administratorul judiciar au fost comunicate Curţii de Apel Craiova, la adresa de mail a 
acesteia, la data de 21.01.2015, conform dovezii anexate. 
La termenul din data de 21.01.2015, instanţa de judecată a dispus: „se va emite o adresă către administratorul judiciar 
pentru ca acesta să precizeze modalitatea prin care a fost aprobată şi s-a decis cu privire la categoria creanţelor 
furnizorilor indispensabili reglementată prin art. 96 din Legea nr. 85/2006. Amână judecarea cauzei la data de 
18.02.2015, C3A, ora 11.00, pentru când se va concepta şi cita Yna Consulting SPRL în calitate de administrator 
judiciar al debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL. Celelalte părţi au termen în cunoştinţă“. 
S-a primit adresa din data de 23.01.2015 de la Curtea de Apel Craiova privind dosarul nr. 9262/95/2013/a3, prin care s-
a solicitat administratorului judiciar ca, în vederea soluţionării apelurilor declarate de creditoarele BRD Groupe Societe 
Generale SA – Sucursala Mehedinţi şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj împotriva Sentinţei nr. 
1017/26.09.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 9262/95/2013, până la termenul de judecată din data de 
18.02.2015 să precizeze modalitatea prin care a fost aprobată şi s-a decis cu privire la categoria creanţelor furnizorilor 
indispensabili reglementată prin art. 96 din Legea nr. 85/2006. 
Pentru termenul din data de 18.02.2015, administratorul judiciar a formulat Note de şedinţă referitoare la apelurile 
declarate de BRD GSG SA şi AJFP Gorj împotriva Sentinţei nr. 1017 din 03.09.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj în 
dosarul nr. 9262/95/2013. 
Notele de şedinţă formulate de administratorul judiciar au fost comunicate Curţii de Apel Craiova, la numărul de fax al 
acesteia, la data de 17.02.2015, conform dovezii anexate. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că au fost depuse două cereri de creanţă de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale pentru suma de 121,74 lei, precum şi de către SC Razmer Comgen SRL pentru suma 
de 139.998,00 lei. 
Au fost verificate cererile de creanţă, în conformitate cu art. 66 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
administratorul judiciar constatând că cele două cereri de creanţă îndeplinesc condiţiile pentru a fi înscrise în Tabelul de 
creanţe, urmând a proceda la întocmirea Tabelului definitiv rectificat I al creanţelor, care va fi depus la dosarul cauzei la 
termenul din data de 18.02.2015. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului definitiv rectificat I al creanţelor împotriva debitoarei SC 
Gorj Recycling Company SRL, în care a înscris şi creanţa bugetară în sumă de 121,74 lei a creditorului Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, precum şi creanţa chirografară în 
sumă de 139.998,00 lei a creditorului SC Razmer Comgen SRL. 
Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor va fi depus la dosarul cauzei la termenul din data de 18.02.2015. 
De asemenea, Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor, nr. 3, din data de 17.02.2015, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 18.02.2015. 
Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Client Gorj Recycling Company SRL. 
Administratorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 3322/101/2014/a1 privind pe debitoarea SC 
Razmer Comgen SRL, aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, având ca obiect „apelul formulat împotriva Sentinţei prin 
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care a fost respinsă contestaţia formulată de BRD Groupe Societe Generale SA împotriva hotărârii Adunării Creditorilor 
din data de 12.09.2014“. 
Pentru termenul din data de 18.02.2015, administratorul judiciar a formulat întâmpinare, care a fost comunicată Curţii 
de Apel Craiova la nr. de fax al acesteia, la data de 17.02.2015, conform dovezii anexate. 
Precizăm faptul că, debitoarea SC Gorj Recycling Company SRL deţine calitatea de creditor chirografar la SC Razmer 
Comgen SRL, fiind înscrisă în tabelul creanţelor cu suma de 1.005.685,00 lei. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 18.02.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


