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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 3, data emiterii: 18.03.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 375/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Penelope Paloma SRL, cod de identificare fiscală 27221755, sediul social în localitatea Strehaia, oraş 
Strehaia, str. Cerna, nr. 22B, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/221/2010. 
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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi 
Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Penelope Paloma SRL, 
conform Sentinţei nr. 118/2015 din şedinţa publică de la 02.03.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 375/101/2015, în temeiul art. 58 alin. (1) lit. a) şi art. 92 
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică raportul 
administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment a debitorului SC Penelope 
Paloma SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) 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. 

Raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment a 

debitorului SC Penelope Paloma SRL 
Număr dosar: 375/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Claudiu Daniel Falcan 
Temei juridic: art. 58 alin. (1) lit. a) şi art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Penelope Paloma SRL 
Menţiuni privind propunerea de intrare în procedura simplificată de faliment: 
1. Date generale. 
SC Penelope Paloma SRL, a fost înfiinţată în anul 2010, atribuindu-i-se codul unic de înregistrare 27221755 şi numărul 
de ordine în registrul comerţului J25/221/2010. 
Sediul social a fost declarat în localitatea Strehaia, oraş Strehaia, str. Cerna, nr. 22B, jud. Mehedinţi. 
Capitalul social este de 200,00 lei. 
Obiectul principal de activitate este „Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor“, cod CAEN 3831-1. 
Structura asociaţilor se compune după cum urmează: 
- asociaţi persoane fizice: 
- Brînduşe Lucica, CNP 2780424166739, deţine 20 părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, cu valoare totală de 200,00 lei, 
reprezentând 100% din capitalul social, având şi calitatea de administrator. 
2. Demersurile efectuate de către administratorul judiciar. 
După desemnarea în calitate de administrator judiciar, prin Sentinţa nr. 118/2015 din şedinţa publică de la 02.03.2015, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
375/101/2015, s-au întreprins diverse demersuri în vederea respectării prevederilor art. 58 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Astfel, administratorul judiciar a verificat existenţa legală a societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi, 
obţinând informaţii referitoare la datele de identificare ale societăţii, asociaţilor şi obiectul de activitate. În urma acestui 
demers, precum şi a faptului că cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a aparţinut creditorului D.G.R.F.P. 
Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, la data de 10.03.2015, a fost expediată prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă, către administratorul debitoarei, 
respectiv dna. Brînduşe Lucica, notificare confirmată cu AR29915180729 la data de 13.03.2015 de către fiul acesteia, 
precum şi la sediul societăţii debitoare, notificare confirmată cu AR29915180719 la data de 13.03.2015 de către Coca 
Cătălin, prin care au fost solicitate documentele prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Precizăm faptul că, până la această dată, administratorul societar nu a pus la dispoziţia administratorului judiciar, 
documentele solicitate, prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
În vederea desemnării administratorului special, în temeiul art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar a convocat adunarea asociaţilor 
debitoarei SC Penelope Paloma SRL, având la ordinea de zi: ,,desemnarea administratorului special, având atribuţiile 
prevăzute de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă“, 
şedinţa urmând să aibă loc la data de 18.03.2015, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului judiciar situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Convocarea Adunării Asociaţilor debitoarei SC Penelope Paloma SRL a fost comunicată unicului asociat al debitoarei, 
prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. 
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La şedinţa Adunării Asociaţilor debitoarei SC Penelope Paloma SRL convocată şi prezidată de către administratorul 
judiciar în data de 18.03.2015, orele 1430 nu s-a prezentat asociatul unic, pentru desemnarea administratorului special, 
conform procesului verbal întocmit de administratorul judiciar cu această ocazie. 
Debitoarea SC Penelope Paloma SRL nu şi-a manifestat intenţia de a continua activitatea şi de a propune un plan în 
vederea reorganizării activităţii societăţii potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) din legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
De asemenea, la data de 10.03.2015, s-a depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi 
cerere în vederea publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a notificării privind deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei asupra debitoarei. Notificarea privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC 
Penelope Paloma SRL a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4670/11.03.2015. 
În vederea informării creditorilor, s-a publicat în data de 11.03.2015, anunţul privind deschiderea a procedurii generale 
de insolvenţă în ziarul de circulaţie naţională „Curierul Naţional“, prin care s-a adus la cunoştinţa prezumtivilor 
creditori faptul că a fost deschisă procedura generală a insolvenţei asupra debitoarei SC Penelope Paloma SRL. De 
asemenea, tot în acest scop, s-au trimis notificări privind deschiderea procedurii insolvenţei către Administraţia 
Finanţelor Publice Drobeta-Turnu-Severin, Primăria oraşului Strehaia, către executorii judecătoreşti din raza teritorială 
unde îşi are debitoarea sediul, precum şi către băncile la care debitoarea are deschise conturi curente. 
Pentru a se constata dacă societatea figurează în evidenţele Primăriei oraşului Strehaia – Direcţia de Impozite şi Taxe 
Locale cu bunuri impozabile, ne-am adresat acestei instituţii cu solicitarea de a ne comunica dacă debitoarea şi 
administratorul societar, figurează cu terenuri, clădiri sau mijloace de transport şi/sau a figurat în evidenţele acesteia cu 
terenuri, clădiri sau mijloace de transport în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. Cu adresa nr. 4014/13.03.2015, 
Primăria oraşului Strehaia a formulat răspuns, prin care a comunicat că nici debitoarea, nici administratorul societar nu 
figurează în evidenţele Primăriei oraşului Strehaia. 
3. Concluzii finale. 
Având în vedere cele precizate anterior, ca urmare a faptului că debitoarea nu şi-a manifestat intenţia de a propune un 
plan de reorganizare în conformitate cu art. 132 alin. (1) lit. a) din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, solicităm instanţei intrarea în procedura simplificată de faliment, administratorul judiciar 
urmând să întocmească un raport prevăzut la art. 97 din acelaşi act normativ, după primirea documentelor solicitate 
prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 
Faţă de cele precizate mai sus solicităm respectuos: aprobarea concluziilor prezentului raport, şi astfel intrarea în 
procedura simplificată de faliment. 
Termen procedural: 04.05.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


