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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 32, data emiterii: 06.11.2014 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Robsylv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 14565196, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/328/2013. 
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 Robsylv Com SRL, conform 
Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013, 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 6 (şase) 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 Robsylv Com SRL 
Număr dosar: 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Robsylv Com 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. 16174/15.09.2014 a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 28, din data de 11.09.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul lunar nr. 28, din data de 11.09.2014 a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL, 
poziţia 34. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL, având la ordinea de zi: „analiza oportunităţii 
introducerii acţiunii prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu privire la 
„Contractul de dare în plată“ încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC Recisev Plast SRL – D, autentificat sub nr. 
1611/14.09.2012 la Biroul Notar Public Nataşa Laura Cucu.“, şedinţa urmând să aibă loc la data de 26.09.2014, ora 
1430, la sediul lichidatorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. 
Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL, nr. 29, din data de 16.09.2014, a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16266/16.09.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor şi „Contractul de dare în plată“ încheiat între SC Robsylv Com SRL şi 
SC Recisev Plast SRL – D, autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la Biroul Notar Public Nataşa Laura Cucu, supus 
analizei„ au fost publicate şi pot fi consultate şi analizate şi pe site-ul lichidatorului judiciar, www.ynaconsulting.ro la 
rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL, poziţiile 36-37. 
Cu adresa nr. 432/16.09.2014, comunicată sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei, 
administratorul judiciar a solicitat să i se comunice dacă contractul încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC Reciclare 
DS SRL, a fost dus la îndeplinire de către părţi. 
Administratorul special al debitoarei a formulat răspuns cu adresa nr. 173/19.09.2014, prin care a comunicat 
următoarele: 
- SC Robsylv Com SRL, în calitate de cumpărător, a încheiat Contractul de vânzare-cumpărare deşeuri reciclabile cu 
vânzătorul SC Reciclare DS SRL, la data de 14.01.2010, valabil până la 13.01.2011; 
- începând cu data contractului şi în decursul anului 2011, SC Robsylv Com SRL, în calitate de cumpărător, a derulat 
activităţi comerciale cu vânzătorul, aşa cum reiese şi din fişa furnizor, operaţiunile comerciale constând în achiziţie de 
materii prime (deşeuri) şi plăţi în contul curent al vânzătorului; 
- relaţia comercială, reglementată de contractul sus menţionat, nu a fost limitată cantitativ sau valoric, în sensul de a 
obliga părţile la vânzarea-cumpărarea unei cantităţi determinate; 
- SC Robsylv Com SRL nu a fost notificată de nici un terţ în vederea cesionării drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 
derularea contractului, cu toate că prevederile Cap. X „Încetarea contractului“, alin. 4 din Contractul de vânzare-
cumpărare, stipulează că acesta se reziliază deplin drept, în cazul în care „vânzătorul cesionează drepturile şi obligaţiile 
sale fără a avea acordul prealabil şi scris al cumpărătorului“. 
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Având în vedere starea de fapt prezentată, administratorul special al debitoarei consideră următoarele: 
- SC Robsylv Com SRL nu a fost înştiinţată sau notificată de furnizorul SC Reciclare DS SRL sau de altă persoană 
fizică, juridică ori instituţie financiară, cu privire la eventuala cesiune a drepturilor şi obligaţiilor ce ar decurge din 
derularea operaţiunilor comerciale prevăzute în Contractul de vânzare-cumpărare; 
- în măsura în care cesiunea ar fi fost efectuată de către vânzător, fără ca SC Robsylv Com SRL să fi fost înştiinţată sau 
notificată, cesiunea ar fi nulă, în fapt fiind prevederea expresă a contractului de vânzare-cumpărare la art. 10.1 alin. 4 
care prevede rezilierea de plin drept, în cazul cesionării drepturilor şi obligaţiilor fără acordul prealabil scris al 
cumpărătorului. 
Cu adresa nr. 432/16.09.2014, comunicată sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei şi 
înregistrată la registratura debitoarei sub nr. 571/16.09.2014, administratorul judiciar a solicitat, în temeiul art. 20 lit. l) 
din Legea nr. 85/2006, 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. În cazul în care nu ne va pune la dispoziţie documentele solicitate, există posibilitatea ca, creanţele să se 
prescrie, astfel încât va fi direct răspunzătoare cu privire la neîncasarea debitelor menţionate anterior. 
Administratorul judiciar a solicitat Primăriei Municipiului Constanţa – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, cu adresa 
nr. 445/23.09.2014, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, să i se comunice dacă debitoarea 
figurează în evidenţele fiscale cu următoarele bunuri imobile declarate pe teritoriul localităţii Constanţa: 
1. demisolul imobilului situat în Constanța, Bdul. Mamaia, nr. 190, jud. Constanța, înscris în Cartea Funciară 200125-
C1-U1 Constanţa, cu nr. cadastral 200125-C1-U1 (nr. cadastral vechi 116286-C1-U demisol), compus dintr-o încăpere 
cu suprafaţa utilă de 130,52 mp, împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei părţi de 13,04% din părţile şi 
dependinţele mobilului, care prin natura sau destinaţia lor, sunt în proprietate comună, forţată şi perpetuă a tuturor 
proprietarilor imobilului şi teren indiviz aferent cu suprafaţa de 28,27 mp înscris în cartea Funciară nr. 200125 
Constanţa (provenită din conversia pe hârtie a C. F. nr. 39044 (e:39044) Constanţa), cu nr. cadastral 200125 (nr. 
cadastral vechi 14027 (e:116286)), 
2. apartamentul nr. 4, situat în Constanţa, Bdul. Mamaia, nr. 190, et. 2, jud. Constanţa, înscris în Cartea Funciară nr. 
200125-C1-U7 Constanţa, cu nr. cadastral 200125-C1-U7 (nr. cadastral vechi 116286-C1-U04), compus din 3 (trei) 
camere şi dependinţe (baie, debara şi hol) şi balcon, cu suprafaţa utilă de 68,41 mp şi suprafaţa utilă a balconului de 
5,67 mp, împreună cu cota parte de 6,83% din părţile din bloc, care, prin natura sau destinaţia lor, sunt în proprietatea 
comună, forţată şi perpetuă a tuturor proprietarilor blocului şi teren indiviz aferent cu suprafaţa de 14,83 mp înscris în 
Cartea Funciară nr. 200125 Constanţa (provenită din conversia pe hârtie a C. F. nr. 39044 (e:39044) Constanţa) cu nr. 
cadastral 200125 (nr. cadastral vechi 14027 (e:116286)). 
În situaţia în care au fost înstrăinate, a solicitat să i se comunice data scăderii din evidenţa fiscală şi către cine au fost 
înstrăinate, precum şi o copie a documentului de înstrăinare. 
Pentru expedierea adresei nr. 445/29.09.2014 către Primăriei Municipiului Constanţa – Direcţia de Impozite şi Taxe 
Locale s-a achitat cu factura nr. 4828689/23.09.2014 suma de 6,50 lei. 
Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa a formulat răspuns cu adresa nr. R-S75687/15.10.2014 prin care a 
comunicat că SC Robsylv Com SRL nu figurează înregistrată în evidenţele fiscale cu debite la data deschiderii 
procedurii insolvenţei. 
Cu privire la comunicarea situaţiei bunurilor mobile şi imobile proprietatea SC Robsylv Com SRL, Serviciul Public de 
Impozite şi Taxe Constanţa a adus la cunoştinţă că furnizarea acestor informaţii se va face doar după achitarea unor 
taxe. 
La data de 26.09.2014 ora 1430, la sediul lichidatorului judiciar din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL, având la 
ordinea de zi: „analiza oportunităţii introducerii acţiunii prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, cu privire la „Contractul de dare în plată“ încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC Recisev 
Plast SRL – D, autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la Biroul Notar Public Nataşa Laura Cucu”. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Robsylv Com SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data 
de 01.09.2014, orele 1430 au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. BRD Group Societe Generale, punct de vedere scris cu adresa din data de 25.09.2014, reprezentată prin dna. 
Novăcescu Lucia, în calitate de avocat, care deţine o creanţă în procent de 52,58764% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală; 
2. Zorton World S.L., punct de vedere scris cu adresa nr. 728/24.09.2014, reprezentată convenţional prin SCA Virjan şi 
Asan, care deţine o creanţă chirografară în procent de 0,80362% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Unicredit Tiriac Bank SA, punct de vedere scris cu adresa din data de 25.09.2014, reprezentată prin Boştină şi 
Asociaţii SPRL, care deţine o creanţă în procent de 0,79400% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
4. BT Leasing Transilvania IFN SA, punct de vedere scris cu adresa nr. 3295/26.09.2014, reprezentată prin dl. Titus 
Nicoară, în calitate de director general şi dna. Doagă Camelia Dana, în calitate de consilier juridic, care deţine o creanţă 
în procent de 0,81032% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
5. Banca Comercială Carpatica, punct de vedere scris cu adresa nr. 63391/25.09.2014, reprezentată prin dl. Călin Părău, 
în calitate de Director Direcţie, prin dna. Ioana Ignat, în calitate de Şef departament şi prin dl. Vlad Zarnescu, în calitate 
de Ofiţer Bancar, care nu are drept de vot. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Robsylv Com SRL convocată pentru data de 26.09.2014, ora 1430, a hotărât: 
votează împotriva introducerii acţiunii prevăzută de art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
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insolvenţei, cu privire la „Contractul de dare în plată“ încheiat între SC Robsylv Com SRL şi SC Recisev Plast SRL, 
autentificat sub nr. 1611/14.09.2012 la BNP Nataşa Laura Cucu, cu un procent de 53,39796% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 97,09394% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis 
un punct de vedere în scris. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 26.09.2014, ora 
1430, precum şi punctele de vedere consemnate în procesul verbal, au fost depuse la grefa Tribunalului Mehedinţi la data 
de 29.09.2014, cu adresa nr. 455/29.09.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL, poziţia 45. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 31, din data de 26.09.2014 şi la 
publicarea acesteia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17119/29.09.2014, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi analizată şi pe site-ul administratorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL, poziţia 31. 
La data de 30.09.2014 s-a primit un mail de la Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor care a solicitat să i se 
comunice dacă figurează în tabelul de creanţe al debitorului. 
Administratorul judiciar a formulat răspuns, prin care a comunicat că, Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor 
nu figurează în lista creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL. 
S-a primit adresa nr. 70254/28.10.2014 de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, prin care s-a adus la cunoştinţa administratorului judiciar că debitoarea 
înregistrează restanţe mai mari de 30 de zile, în sumă totală de 58.053,00 lei, reprezentând impozite şi contribuţii cu 
reţinere la sursă conform declaraţiilor depuse. Întrucât aceste sume reprezintă creanţe curente, născute după data 
deschiderii procedurii de insolvenţă (în perioada de observaţie şi în procedura reorganizării judiciare), nefiind înscrise la 
masa credală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi a solicitat efectuarea demersurilor legale pentru achitarea lor. 
Administratorul judiciar a solicitat administratorului special al debitoarei să procedeze la plata sumelor înscrise în 
adresa nr. 70254/28.10.2014 primită de la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, în cel mai scurt timp posibil, în caz contrar îşi rezervă dreptul de a nu mai 
semna nici un ordin de plată privind alte plăţi. 
Administratorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că au mai fost depuse două cereri de repunere în 
termen a cererilor de creanţe de către SC Turbon România SRL care solicită înscrierea la masa credală cu suma de 
1.927,47 lei şi Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune 
SA – C.N.C.I.R. SA care solicită înscrierea la masa credală cu suma de 2.506,00 lei. 
După verificarea documentelor contabile, administratorul judiciar a constatat că SC Robsylv Com SRL a achiziţionat cu 
factura fiscală seria PPC nr. 256/20.09.2013 un autoturism Audi A8 serie motor 001721, serie şasiu 
WAUZZZ4H5BN003724, la suma de 249.426,00 lei. Plata autoturismului s-a făcut prin compensare. 
Cu factura fiscală seria DJRBS nr. 1234/09.12.2013, SC Robsylv Com SRL a vândut acest autoturism către BCA Vio 
Service SRL cu suma de 249.438,40 lei, încasarea făcându-se tot prin compensare cu materii prime necesare 
desfăşurării activităţii. 
Administratorul judiciar apreciază că valorificarea acestui autoturism nu constituie un act fraudulos, având în vedere 
faptul că preţul de vânzare nu a fost subevaluat, ci a fost mai mare cu 12,40 lei. 
De asemenea, după verificarea documentelor contabile, s-a constatat că, în lunile februarie, martie, aprilie şi iunie 2013, 
debitoarea SC Robsylv Com SRL, a înstrăinat către SC Prointermed SRL, utilaje în valoare totală de 555.182,47 lei, 
motiv pentru care, administratorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată, solicitând anularea, în temeiul art. 
79-80 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, a actelor frauduloase privind înstrăinarea 
bunurilor din patrimoniul debitoarei. 
Cererea de chemare în judecată a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 21.10.2014. 
În urma verificării celor două cereri de creanţă, administratorul judiciar a formulat punct de vedere cu privire la cererile 
de repunere în termen a cererilor de creanţe depuse de către SC Turbon România SRL şi Compania Naţională pentru 
Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune SA – C.N.C.I.R. SA, prin care a apreciat 
următoarele: 
- SC Turbon România SRL îndeplineşte condiţiile pentru a fi înscrisă la masa credală a debitoarei SC Robsylv Com 
SRL, urmând a proceda la înscrierea acestui creditor în Tabelul de creanţe cu suma de 1.707,00 lei; 
- Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune SA – C.N.C.I.R. 
SA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi înscrisă la masa credală a debitoarei SC Robsylv Com SRL, urmând a proceda la 
înscrierea acestui creditor în Tabelul de creanţe cu suma de 2.506,00 lei ca şi creanţă chirografară. 
Punctele de vedere vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din data de 07.11.2014. 
Situaţia dosarelor asociate aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Dosar Obiect Explicaţii 

1. 11718/101/2013/a1 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor formulată de Banca 
Comercială Carpatica SA şi SC 

Robsylv Com SRL, prin 
administrator special Robu 

Soluţia la termenul din data de 19.09.2014: 
Pentru a se observa înscrisurile depuse la dosar, 

acordă termen la data de 10.10.2014. 
Termen de judecată: 10.10.2014 

Soluţia la termenul din data de 10.10.2014: 
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Mihaela Amână pronunţarea în cauză la data de 
24.10.2014. 

Termen de judecată: 24.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 24.10.2014: 

Amână pronunţarea la data 31.10.2014. 
Termen de judecată: 31.10.2014 

Soluţia la termenul din data de 31.10.2014: 
Admite excepţia netimbrării contestaţiei 

formulată de debitoare prin administratorul 
special Robu Mihaela invocată din oficiu. 

Anulează ca netimbrată contestaţia formulată 
de debitoare prin administratorul special Robu 

Mihaela împotriva tabelului preliminar de 
creanţe cu privire la cererile de creanţe 

formulate de intimaţii Bancpost SA, BRD GSC 
SA, DGRFP Craiova - AJFP Dr. Tr. Severin, 
UAT mun. Dr. Tr. Severin - Direcţia Impozite 
şi Taxe Locale, Administraţia Bazinală de Apă 
Jiu, Almig Romania SRL, Banca Transilvania 
SA, Bivolaru Victor, BT Leasing Transilvania 

IFN SA, Cez Vânzare SA, Euro Tyres 
Manufacturing SRL, Evotracking SRL, Explast 
Spol SRO, Fin-Eco SA, Heineken Romania SA, 

Prointermed SRL, Recicling & Salubrizare 
SRL, Recisev Plast SRL, Remat Scholz SA-
Filiala Oltenia SRL, Schubert&Franzke SRL, 

Selgros Cash&Carry SRL, Sroc Cert SRL, TBI 
Leasing IFN, TNT Romania SRL, Top Gel 
Prod SRL, Algirad Pangrup SRL, BCA Vio 
Service SRL, Carrefour Romania SA, Gorj 

Recycling Company SRL. Respinge contestaţia 
formulată de debitoare prin administratorul 
special Robu Mihaela împotriva tabelului 

preliminar de creanţe cu privire la cererea de 
creanţă formulată de intimata BC Carpatica SA, 

ca fiind lipsită de interes. Respinge ca 
neîntemeiată contestaţia formulată de 

contestatoarea BC Carpatica SA împotriva 
tabelului preliminar de creanţe. Cu drept de 

apel în termen de 30 de zile de la comunicare, 
cerere de apel care se va depune la Tribunalul 

Mehedinţi. 

2. 11718/101/2013/a2 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor formulată de SC 

Carrefour Romania – La Urban & 
Asociatii 

Soluţia la termenul din data de 05.09.2014: 
În baza dispoziţiilor art. 406 alin.1 alin. 3 alin. 

4 Cod pr. civ., ia act de renunţarea 
contestatoarei la judecata contestaţiei. Cu drept 

de recurs în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 

3. 11718/101/2013/a4 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor privind creanţa 
creditorului Unicredit Ţiriac 

Bank formulată de SC Robsylv 
Com SRL, prin administrator 

special Robu Mihaela 

Soluţia la termenul din data de 19.09.2014: 
Pentru a se observa înscrisurile depuse la dosar, 

acordă termen la data de 10.10.2014. 
Termen de judecata: 10.10.2014 

Soluţia la termenul din data de 10.10.2014: 
Amână cauza pentru întocmirea raportului de 

expertiză contabilă dispus în cauză. 
Termen de judecata: 07.11.2014 

4. 11718/101/2013/a5 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor privind creanţa 
creditorului SC Artima SA 

formulată de SC Robsylv Com 
SRL, prin administrator special 

Robu Mihaela 

Soluţia la termenul din data de 19.09.2014: 
Pentru a se comunica punctul de vedere 

formulat de administratorul judiciar şi pentru a 
se depune la dosar înscrisurile solicitate de 

instanţă la termenul anterior, acordă termen la 
data de 10.10.2014. 

Termen de judecată: 10.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 10.10.2014: 
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Amână cauza pentru întocmirea raportului de 
expertiză contabilă dispus în cauză. 

Termen de judecată: 07.11.2014 

5. 11718/101/2013/a6 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor privind creanţa 

creditorului Kaufland România 
SCS, prin madatar Coface 

România Credit Management 
Service SRL formulată de SC 

Robsylv Com SRL, prin 
administrator special Robu 

Mihaela 

Soluţia la termenul din data de 19.09.2014: 
Pentru a se comunica punctul de vedere 

formulat de administratorul judiciar şi pentru a 
se depune la dosar înscrisurile solicitate de 

instanţă la termenul anterior, acordă termen la 
data de 17.10.2014. 

Termen de judecată: 17.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 17.10.2014: 

Amână cauza pentru întocmirea raportului de 
expertiză contabilă dispus în cauză. 

Termen de judecată: 21.11.2014 

6. 11718/101/2013/a7 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor privind creanţa 
creditorului SC Componente 

Industiale SRL formulată de SC 
Robsylv Com SRL, prin 

administrator special Robu 
Mihaela 

Soluţia la termenul din data de 19.09.2014: 
Pentru a se comunica punctul de vedere 

formulat de administratorul judiciar şi pentru a 
se depune la dosar înscrisurile solicitate de 

instanţă la termenul anterior, acordă termen la 
data de 17.10.2014. 

Termen de judecată: 17.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 17.10.2014: 
Amână cauza pentru comunicarea cererii de 

renunţare formulată de administratorul special 
al debitoarei. 

Termen de judecată: 07.11.2014 

7. 11718/101/2013/a8 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor privind creanţa 

creditorului SC Inferal Com SRL 
formulată de SC Robsylv Com 
SRL, prin administrator special 

Robu Mihaela 

Soluţia la termenul din data de 05.09.2014: 
Amână cauza pentru a se depune la dosar 

înscrisurile solicitate de instanţă. 
Termen de judecată: 19.09.2014 

8. 11718/101/2013/a9 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor privind creanţa 

creditorului SC Stera Chemicals 
SRL formulată de SC Robsylv 
Com SRL, prin administrator 

special Robu Mihaela 

Soluţia la termenul din data de 19.09.2014: 
Pentru a se comunica punctul de vedere 

formulat de administratorul judiciar şi pentru a 
se depune la dosar înscrisurile solicitate de 

instanţă la termenul anterior, acordă termen la 
data de 17.10.2014. 

Termen de judecată: 17.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 17.10.2014: 

Amână cauza pentru întocmirea raportului de 
expertiză contabilă dispus în cauză. 

Termen de judecată: 21.11.2014 

9. 11718/101/2013/a10 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor privind creanţa 

creditorului SC Synthesia Grup 
SRL formulată de SC Robsylv 
Com SRL, prin administrator 

special Robu Mihaela 

Soluţia la termenul din data de 19.09.2014: 
Pentru a se comunica punctul de vedere 

formulat de administratorul judiciar şi pentru a 
se depune la dosar înscrisurile solicitate de 

instanţă la termenul anterior, acordă termen la 
data de 17.10.2014. 

Termen de judecată: 17.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 17.10.2014: 
Amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de 

înscrisurile depuse la dosar de SC Synthesia 
Grup SRL. 

Termen de judecată: 31.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 31.10.2014: 

Amână cauza pentru administrarea probei cu 
expertiza contabilă. 

Termen de judecată: 28.11.2014 

10. 11718/101/2013/a11 

Contestaţie la tabelul preliminar 
al creanţelor privind creanţa 

creditorului SC Zorton World 
S.L. prin SCA Virjan şi Asan 

formulată de SC Robsylv Com 

Soluţia la termenul din data de 19.09.2014: 
Pentru ca administratorul judiciar Yna 

Consulting SPRL să ia cunoştinţă de punctul de 
vedere aflat la dosar, acordă termen la data de 

17.10.2014. 
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SRL, prin administrator special 
Robu Mihaela 

Termen de judecată: 17.10.2014 
Soluţia la termenul din data de 17.10.2014: 
Amână cauza pentru comunicarea cererii de 

renunţare formulată de administratorul special 
al debitoarei. 

Termen de judecată: 07.11.2014 
În vederea recuperării creanţelor, administratorul judiciar a promovat un număr de 10 acţiuni. 
Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect recuperarea creanţelor datorate de clienţii 
neîncasaţi ai SC Robsylv Com SRL este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Debitor Sold neîncasat Observaţii 

1. Primăria Dubova 
34.000,00 lei debit principal 

5.140,00 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13857/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termen de 

judecată. 

2. Primăria Dumbrava 
24.000,00 lei debit principal 

1.055,00 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13860/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termen de 

judecată. 

3. Primăria Gruia 
24.691,00 lei debit principal 

6.147,77 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13854/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termen de 

judecată. 

4. Primăria Husnicioara 
74.949,88 lei debit principal 

14.261,50 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13859/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termen de 

judecată. 

5. Primăria Pădina 
22.344,00 lei debit principal 

3.001,25 lei penalităţi întârziere 
 

Dosar nr. 13856/225/2014al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termenul 

de judecată.. 

6. Primăria Pătulele 
32.040,00 lei debit principal 

3.383,43 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13858/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termen de 

judecată. 

7. Primăria Pristol 
36.959,70 lei debit principal 

6.624,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13862/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termen de 

judecată. 

8. Primăria Rogova 
37.872,90 lei debit principal 

5.456,35 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13861/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termen de 

judecată. 

9. Primăria Salcia 
31.438,69 lei debit principal 

1.323,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13853/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termen de 

judecată. 

10. Primăria Vrata 
29.260,00 lei debit principal 

2.166,72 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13855/225/2014 al Judecătoriei 
Dr. Tr. Severin. Nu a fost stabilit termen de 

judecată. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 07.11.2014. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


