
1 

 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 33, data emiterii: 26.02.2015 

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. 19878/10.11.2014, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 32, din data de 06.11.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, raportul de activitate, nr. 32, din data de 06.11.2014 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 47. 
În data de 22.09.2014, executorul judecătoresc BEJ Moraru & Asociaţii, în baza cererii de executare silită, formulată de 
creditorul TBI Leasing IFN SA, a procedat la punerea în executare a titlurilor executorii, contract de leasing financiar 
nr. 61814/08.07.2014 şi a Încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare pronunţată în dosarul nr. 1748/N/2014, 
procedând la ridicarea bunului mobil Motostivuitor – HC model CPCD 30 – XW 33F seria 1254486 provenienţă China, 
an de fabricaţie 2012. 
Administratorul judiciar a comunicat punctul de vedere cu privire la cererea de repunere în termen şi cererea de 
admitere a creanţei formulată de SC Turbon Romania SRL, care a fost depus la dosarul cauzei la termenul din data de 
07.11.2014, la adresa de e-mail a acestei societăţi la data de 07.11.2014, conform dovezii anexate. 
De asemenea, administratorul judiciar a comunicat punctul de vedere cu privire la cererea de repunere în termenul de 
admitere a creanţelor formulată de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi 
Recipientelor sub Presiune SA – C.N.C.I.R. SA, care a fost depus la dosarul cauzei la termenul din data de 07.11.2014, 
la adresa de e-mail a acestei societăţi, precum şi la nr. de fax al acesteia la data de 07.11.2014, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 532/11.11.2014, înregistrată la registratura Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi sub nr. 
MH72196/11.11.2014, administratorul judiciar a adus la cunoştinţa AJFP Mehedinţi că SC Robsylv Com SRL, 
societate în insolvenţă, cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi, 
având cod de identificare fiscală RO 14565196, număr de ordine în registrul comerţului J25/328/2013, prin 
administrator judiciar, a semnat mai multe acorduri cu Primării din cadrul judeţului Mehedinţi pentru stingerea 
arieratelor, potrivit OG 9/2014 şi OG 59/2014, precizând faptul că, în mod eronat, au fost stinse, de către Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, obilgaţiile de plată ale SC Robsylv Com SRL, anterioare deschiderii 
procedurii. 
Potrivit art. 115 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru debitorii care se află sub incidenţa Legii 85/2006, 
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, ordinea de stingere este următoarea: 
a). obligaţii cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii cu excepţia celor 
prevăzute în planul de reorganizare confirmat; 
b). sume datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare 
judiciară confirmat, precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut 
calcularea şi plata acestora; 
c). obligaţii fiscale datorate şi neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenţei, 
în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situaţia contribuabililor aflaţi în stare de faliment; 
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d). alte obligaţii fiscale înafara celor prevăzute la lit. a) – c). 
Prin aceeaşi adresă, administratorul judiciar a precizat faptul că D.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi a fost înscrisă la masa credală a debitorului SC Robsylv Com SRL cu o creanţă bugetară 
în sumă de 174.491,00 lei, creanţă care, în mod eronat, a fost stinsă în baza acordurilor pentru stingerea arieratelor, 
încheiate cu Primării din jud. Mehedinţi. Procedând în acest fel, D.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi s-a îndestulat cu prioritate în detrimentul celorlalţi creditori. 
Având în vedere acest aspect, administratorul judiciar a solicitat Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice 
Mehedinţi să procedeze la regularizarea operaţiunilor de stingere, în sensul ca, în baza acordurilor încheiate cu 
Primăriile să fie stinse obligaţiile datorate bugetului de stat, după data deschiderii procedurii de insolvenţă. 
De asemenea, cu adresa nr. 594/15.12.2014, înregistrată la registratura Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Mehedinţi sub nr. MH 397291/15.12.2014, administratorul judiciar a revenit la adresa nr. 532/11.11.2014, înregistrată 
la registratura Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi sub nr. MH72196/11.11.2014, prin care a 
solicitat să procedeze la regularizarea operaţiunilor de stingere, în sensul ca, în baza acordurilor încheiate cu Primăriile 
să fie stinse obligaţiile datorate bugetului de stat, după data deschiderii procedurii de insolvenţă, precizând faptul că 
D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi a fost înscrisă la masa credală a 
debitorului SC Robsylv Com SRL cu o creanţă bugetară în sumă de 174.491,00 lei, creanţă care, în mod eronat, a fost 
stinsă în baza acordurilor pentru stingerea arieratelor, încheiate cu Primării din jud. Mehedinţi. Procedând în acest fel, 
D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi s-a îndestulat cu prioritate în detrimentul 
celorlalţi creditori. 
Cu adresa nr. MH 397291/18.12.2014, D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi a 
formulat răspuns la adresa nr. 594/15.12.2014, înregistrată la registratura Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Mehedinţi sub nr. MH 397291/15.12.2014, comunicând faptul că a procedat la refacerea stingerii sumelor primite de la 
Primării, de SC Robsylv Com SRL, cu obligaţiile înregistrate de societate după data deschiderii procedurii de 
insolvenţă. 
Prin adresa nr. 572/28.11.2014, comunicată administratorului special la adresa de e-mail la data de 28.11.2014, în 
temeiul art. 20 lit. l) din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar i-a solicitat acesteia, ca în termen de 5 (cinci) zile 
de la primirea adresei, să ne 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. De asemenea, i-a solicitat să pună la 
dispoziţie balanţa de verificare întocmită pentru luna octombrie 2014, iar 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. 
S-a primit o solicitare de Tribunalul Mehedinţi, ca în vederea soluţionării dosarului cu nr. 11718/101/2013/a5, pentru 
termenul de judecată din data de 23.01.2015, să pună la dispoziţia expertului contabil Avram Costin Daniel toate 
documentele necesare întocmirii raportului de expertiză, potrivit cererii depuse de expertul contabil la acest termen de 
judecată. 
Cu adresa nr. 08/05.01.2015, comunicată sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei, respectiv 
dnei. Robu Mihaela, administratorul judiciar i-a solicitat acesteia ca, în vederea soluţionării dosarului nr. 
11718/101/2013/a5, aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, ce are ca obiect contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor 
formulată de contestatoarea SC Robsylv Com SRL, prin administrator special Robu Mihaela, în contradictoriu cu 
intimaţii SC Robsylv Com SRL, prin administrator judiciar Yna Consulting SPRL şi SC Artima SA, în termen util, să 
pună la dispoziţia expertului contabil Avram Costin Daniel toate documentele necesare în vederea întocmirii raportului 
de expertiză. 
Cu adresa nr. 11/06.01.2015, comunicată sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei, respectiv 
dnei. Robu Mihaela, administratorul judiciar a revenit la adresele nr. 430/16.09.2014 şi nr. 572/28.11.2014, prin care i-a 
solicitat acesteia ca, în termen de 5 (cinci) zile de la primirea adresei, să ne 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 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. De asemenea, i-a 
adus la cunoştinţă că, în situaţia în care amână predarea acestor documente, administratorul judiciar este 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. 
Precizăm că, până la această dată, administratorul special al debitoarei nu a pus la dispoziţie documentele solicitate. 
S-a primit de la expertul tehnic Popescu Constantin, convocare în vederea predării documentelor necesare întocmirii 
raportului de expertiză tehnică, dispus în dosarul nr. 11718/101/2013/a16, având ca obiect cerere de anulare acte 
frauduloase, art. 79-80 alin. 1 lit. d, c şi art. 83 din Legea nr. 85/2006. 
La data şi ora stabilite, administratorul judiciar s-a prezentat la sediul societăţii în vederea expertizării utilajelor ce fac 
obiectul cauzei. 
În data de 20.02.2015 s-a efectuat un control la sediul debitoarei SC Robsylv Com SRL de către Administraţia 
Naţională “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Jiu, ocazie cu care s-a întocmit Nota de constatare din data 
de 20.02.2015, înregistrată la sediul debitoarei sub nr. 71/20.02.2015. Prin Nota de constatare a fost dispusă următoarea 
măsură: „contactarea unui proiectant certificat de Ministerul Mediului pentru întocmirea unei documentaţii tehnice, în 
vederea obţinerii actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor şi depunerea acestuia la 
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Administraţia Bazinală de Apă Jiu“. Termenul de ducere la îndeplinire a fost stabilit la data de 31.03.2015, Nota de 
constatare fiind semnată de către dl. Robu Florinel, fiind adusă la cunoştinţă şi administratorului judiciar, care a precizat 
că aceasta nu se încadrează în prevederile art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 85/2006 privind procedura de insolvenţă. 
S-a discutat verbal cu reprezentantul debitoarei, care a semnat această Notă de constatare, aducându-i-se la cunoştinţă să 
întreprindă măsurile necesare, pentru ducerea la îndeplinire a măsurii stabilite. 
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 

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 judecată: 10.10.2014 

Soluţia la termenul din data de 10.10.2014: 
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 Drobeta-Turnu-
Severin, UAT mun. Drobeta-Turnu-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. Sentinţa a 

rămas definitivă prin neapelare. 

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. Sentinţa 

a rămas definitivă prin neapelare. 

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 

Prin Sentinţa nr. 61/30.01.2015 a fost 
pronunţată următoarea soluţie: dmite în parte 

contestaţia astfel cum a fost precizată. Dispune 
înscrierea în tabelul preliminar al creanţelor a 

creditorului UniCredit Ţiriac Bank cu creanţa în 
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special Robu Mihaela sumă de 32107,69 euro(143094,34 lei). 

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 

Termen de judecată la 27.03.2014 pentru 
întocmirea raportului de expertiză contabilă 

dispus în cauză. 
 

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 

Termen de judecată la 27.03.2014 pentru 
întocmirea raportului de expertiză contabilă 

dispus în cauză. 
 

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 

Prin sentinţa nr. 1030/07.11.2014 a fost 
pronunţată următoarea soluţie: 

În baza dispoziţiilor art. 406 alin.1 alin. 3 alin. 
4 Cod pr. civ., ia act de renunţarea 

contestatoarei la judecata contestaţiei. Sentinţa 
a rămas definitivă prin neapelare. 

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 

Prin sentinţa nr. 3/09.01.2015 a fost pronunţată 
următoarea soluţie: 

Admite contestaţia. Dispune înlăturarea 
creanţei chirografare în sumă de 16233,86 lei 

aparţinând creditoarei SC Inferal Com SRL din 
tabelul preliminar al creanţelor. 

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 

Prin sentinţa nr. 59/30.01.2015 a fost respinsă 
contestaţia ca neîntemeiată. 

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 
SRL, prin administrator special 

Robu Mihaela 

Prin sentinţa nr. 1031/07.11.2014 a fost 
pronunţată următoarea soluţie: 

În baza dispoziţiilor art. 406 alin.1 alin. 3 alin. 
4 Cod pr. Civ., ia act de renunţarea 

contestatoarei la judecata contestaţiei. Sentinţa 
a rămas definitivă prin neapelare. 

11. 11718/101/2013/a12 

Contestaţie formulată de BCA 
Vio Service SRL având ca obiect 

anulare hotărâre Adunare 
Creditori din 01.09.2014 

Prin sentinţa nr. 60/30.01.2015 a fost respinsă 
contestaţia ca fiind lipsită de interes. 

12. 11718/101/2013/a13 

Contestaţie formulată de Recisev 
Plast SRL prin administrator 

societar  având ca obiect anulare 
hotărâre Adunare Creditori din 

01.09.2014 

Prin sentinţa nr. 5/09.01.2015 a fost admisă 
excepţia lipsei calităţii procesuale active 

invocată din oficiu de instanţă  şi a fost respinsă 
acţiunea. 

13. 11718/101/2013/a14 

Cerere formulată de 
administratorul special al 

Robsylv Com SRL având ca 
obiect constatare nelegalitate 
măsură administrator judiciar 

Prin Sentinţa nr. 1103/05.12.2014 a fost anulată 
cererea ca netimbrată. 

14. 11718/101/2013/a15 
Contestaţie formulată de Recisev 

Plast SRL prin administrator 
Prin sentinţa nr. 6/09.01.2015 a fost pronunţată 

următoarea soluţie: 
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judiciar având ca obiect 
constatare prematuritate 
întocmire tabel definitiv 

În baza dispoziţiilor art. 406 alin.1 alin. 3 alin. 
4 Cod pr. Civ., ia act de renunţarea 

contestatoarei la judecata contestaţiei. Sentinţa 
a rămas definitivă prin neapelare. 

15. 11718/101/2013/a16 

Acţiune având ca obiect anulare 
acte frauduloase de înstrăinare de 
bunuri din patrimoniul Robsylv 

Com SRL către Prointermed SRL 

Termen de judecată la 27.02.2015 pentru 
administrarea probatoriului. 

16. 11718/101/2013/a17 

Contestaţie formulată de Recisev 
Plast SRL prin administrator 

judiciar având ca obiect 
constatare prematuritate 
întocmire tabel definitiv 

Termen de judecată la 27.02.2015 pentru 
comunicarea cererii de renunţare la judecată. 

Administratorul judiciar precizează faptul că, la acest termen, nu poate fi întocmit Tabelul definitiv al creanţelor, 
întrucât nu au fost soluţionate definitiv dosarele având ca obiect contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor, urmând 
ca, după soluţionarea acestora, să se procedeze la întocmirea Tabelului definitiv al creanţelor. 
Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect recuperarea creanţelor datorate de clienţii 
neîncasaţi ai SC Robsylv Com SRL 
1. Dosare aflate pe rolul Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin 

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 
Drobeta-Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 

121/26.01.2015 a fost declinată competenţa 
soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului 

Mehedinţi. 

2. Primăria Dumbrava 
24.000,00 lei debit principal 

1.055,00 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13860/225/2014 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-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 
Drobeta-Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 

70/19.01.2015 a fost declinată competenţa 
soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului 

Mehedinţi. 

4. Primăria Husnicioara 
74.949,88 lei debit principal 

14.261,50 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13859/225/2014 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 

197/04.02.2015 a fost declinată competenţa 
soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului 

Mehedinţi. 

5. Primăria Pădina 
22.344,00 lei debit principal 

3.001,25 lei penalităţi întârziere 
 

Dosar nr. 13856/225/2014 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 

31/13.01.2015 a fost declinată competenţa 
soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului 

Mehedinţi. 

6. Primăria Pătulele 
32.040,00 lei debit principal 

3.383,43 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13858/225/2014 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 

239/16.02.2015 a fost declinată competenţa 
soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului 

Mehedinţi. 

7. Primăria Pristol 
36.959,70 lei debit principal 

6.624,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13862/225/2014 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 

112/22.01.2015 a fost declinată competenţa 
soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului 

Mehedinţi. 

8. Primăria Rogova 
37.872,90 lei debit principal 

5.456,35 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13861/225/2014 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 

239/16.02.2015 a fost admisă excepţia lipsei 
capacităţii de folosinţă a Primăriei Rogova 

invocată de instanţă din oficiu şi a fost 
respinsă acţiunea ca fiind introdusă 

împotriva unei persoane fără capacitate de 
folosinţă. Urmează a fi formulat apel după 

comunicarea hotărârii. 
9. Primăria Salcia 31.438,69 lei debit principal Dosar nr. 13853/225/2014 al Judecătoriei 
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1.323,03 lei penalităţi întârziere Drobeta-Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 
77/20.01.2015 a fost declinată competenţa 
soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului 

Mehedinţi. 

10. Primăria Vrata 29.260,00 lei debit principal 
2.166,72 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13855/225/2014 al Judecătoriei 
Drobeta-Turnu-Severin. Prin Sentinţa nr. 

222/10.02.2015 a fost admisă excepţia lipsei 
capacităţii de folosinţă a Primăriei Rogova 

invocată de instanţă din oficiu şi a fost 
respinsă acţiunea ca fiind introdusă 

împotriva unei persoane fără capacitate de 
folosinţă. Urmează a fi formulat apel după 

comunicarea hotărârii. 
2. Dosare aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi 

Nr. 
crt. 

Debitor Sold neîncasat Observaţii 

1. Primăria Dumbrava 
24.000,00 lei debit principal 

1.055,00 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 742/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin sentinţa nr. 219/23.02.2015 

a fost admisă în parte acţiunea în sensul 
obligării pârâtei Primăria Dumbrava la plata 
penalităţilor de întârzire în cuantum de 1055 

lei. 

2. Primăria Gruia 
24.691,00 lei debit principal 

6.147,77 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 906/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Primul de termen de judecată 

este la 16.03.2015. 

3. Primăria Pădina 
22.344,00 lei debit principal 

3.001,25 lei penalităţi întârziere 
 

Dosar nr. 544/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Primul de termen de judecată 

este la 27.02.2015. 

4. Primăria Pristol 
36.959,70 lei debit principal 

6.624,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 542/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Primul de termen de judecată 

este la 26.02.2015. 

5. Primăria Salcia 
31.438,69 lei debit principal 

1.323,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 542/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Primul de termen de judecată 

este la 02.03.2015. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 27.02.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


