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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 8, data emiterii: 13.03.2015 

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 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. 

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: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3316/19.02.2015, a 
Tabelului definitiv rectificat/completat, nr. 3, din data de 17.02.2015, conform dovezii anexate. 
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, poziţia nr. 2. 
De asemenea, administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 3325/19.02.2015, raportul 
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.4, din data de 17.02.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 4, din data de 17.02.2015, 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. 3. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a 
procedat la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Gorj Recycling Comany SRL, şedinţa urmând să aibă loc la 
data de 27.02.2015, ora 1400, 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, având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea Raportului 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, 
nr. 4, din data de 17.02.2015“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 5, din data de 18.02.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 3354/20.02.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul administratorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Client Gorj Recycling Company SRL, poziţia nr. 4. 
Cu adresa nr. 10/26.02.2015, comunicată sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei, 
administratorul judiciar i-a făcut cunoscut acestuia că SC Gorj Recycling Company SRL figurează cu un debit în sumă 
de 131.242,00 lei către D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, aferent obligaţiilor 
declarate după data deschiderii procedurii de insolvenţă, debit care trebuie plătit potrivit art. 64 alin. 6 din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei şi i-a solicitat acestuia, ca în termen de 5 (cinci) zile de la primirea adresei, să ia 
măsurile necesare în vederea asigurării disponibilităţilor băneşti necesare achitării obligaţiilor curente provenite din 
perioada de observaţie, aducându-i la cunoştinţă că, neplata obligaţiilor curente reprezintă motiv pentru deschiderea 
procedurii de faliment. 
La data de 27.02.2015, ora 1400, 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, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Gorj 
Recycling Company SRL având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea Raportului 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 
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condiţiile art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Gorj Recycling Company SRL, 
nr. 4, din data de 17.02.2015“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Gorj Recycling Company SRL, convocată şi prezidată de către administratorul 
judiciar în data de 27.02.2015, orele 1400, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Gorj, reprezentată prin dl. Marin Ciumag , în calitate de şef 
Administraţie, prin dna. Persida-Elena Chiliban, în calitate de şef birou juridic şi prin dna. Eugenia Horhoianu, în 
calitate de consilier superior, punct de vedere scris cu adresa nr. GJ31144/25.02.2015, care deţine o creanţă în procent 
de 3,38593% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin dna. Lucia Novăcescu , în calitate de avocat, punct de vedere scris cu 
adresa din data de 27.02.2015, care deţine o creanţă în procent de 89,18120% din totalul creanţelor înscrise la masa 
credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Gorj Recycling Company SRL convocată pentru data de 20.02.2015, ora 1400, 
hotărăşte: a luat la cunoştinţă şi aprobă Raportul trimestrial nr. 4/17.02.2015 publicat în BPI de administratorul judiciar 
al debitoarei, cu un procent de 89,18120% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent de 
96,34219% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris. 
Procesul verbal nr. 6/27.02.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 27.02.2015, ora 1400, a 
fost comunicat Tribunalului Gorj, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu adresa nr. 110/02.03.2015. 
Pentru expedierea Procesului verbal al Adunării Creditorilor s-a achitat cu factura nr. 5575748/02.03.2015 suma de 8,00 
lei. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorilor care au transmis punct de vedere în 
scris la adresele de e-mail sau la nr. de fax ale acestora şi a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Gorj Recycling Company SRL, poziţia 6. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 7, din data de 27.02.2015, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4438/09.03.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Gorj Recycling Company SRL, poziţia 7. 
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 la 
termenul de judecată din data de 18.02.2015 instanţa a repus cauza pe rol, se va repeta adresă către lichidatorul judiciar 
cu menţiunile de la termenul din 21.01.2015 şi cu menţiunea de a depune copia procesului - verbal al adunării 
creditorilor din 02.09.2014 prin care s-a votat planul de reorganizare şi a acordat termen la 18.03.2015, dispunând 
citarea părţilor. 
S-a primit adresa din data de 20.02.2015 de la Curtea de Apel Craiova privind dosarul nr. 9262/95/2013/a2, 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 
18.03.2015 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, precum şi să depună copia procesului verbal al Adunării 
Creditorilor din data de 02.09.2014, prin care s-a votat planul de reorganizare, administratorul judiciar urmând să 
formuleze răspuns pentru termenul din data de 18.03.2015 către Curtea de Apel Craiova. 
Administratorul judiciar a formulat Punct de vedere cu privire la Cererea de acordare a cheltuielilor şi a onorariului 
formulată de către Titanic SPRL, prin care a solicitat achitarea sumei de 9.420,00 lei inclusiv TVA, reprezentând 
cheltuieli de procedură şi onorariu administrator judiciar pentru perioada aprilie 2014-octombrie 2014, prin care a 
apreciat că Cererea de acordare a cheltuielilor şi a onorariului, îndeplineşte condiţiile pentru a fi achitată, urmând a 
proceda la achitarea sumei de 9.420,00 lei pe măsura existenţei disponibilităţilor băneşti necesare. 
Punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, a fost comunicat la nr. de fax al Titanic SPRL şi va fi depus la 
dosarul cauzei la termenul din data de 18.03.2015. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 18.03.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


