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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 20, data emiterii: 08.06.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 3322/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Eugenia Tudor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Razmer Comgen SRL, cod de identificare fiscală RO 5983203, sediul social în localitatea Drobeta-
Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/327/2013. 
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 Razmer Comgen SRL, 
conform Sentinţei nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3322/101/2014, 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 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 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Razmer Comgen SRL 
Număr dosar: 3322/101/2014, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor 
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Razmer Comgen SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna iunie 2015 
Subscrisa: Yna Consulting SPRL, administrator judiciar al SC Razmer Comgen SRL, cod de identificare fiscală RO 
5983203, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/327/2013, aflată în procedura generală de 
insolvenţă, conform Sentinţei nr. 616 din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 12.05.2014, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3322/101/2014, 
conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, depun următoarea hotărâre a 
Adunării Creditorilor din data de 08.06.2015. 
Nr. înreg. 20/08.06.2015 

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 08.06.2015 
Debitor: SC Razmer Comgen SRL 
Sediul: localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, 
jud. Mehedinţi 
CUI/CNP: 

5 9 8 3 2 0 3       
 

Date privind dosarul: 
Număr dosar: 3322/101/2014 
Tribunalul: Mehedinţi 
Secţia: a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal  
Judecător sindic: Eugenia Tudor 

Încheiat astăzi,                                                                                                                     Orele 
0 8 0 6 2 0 1 5 

la sediul Yna Consulting SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată în 
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea 85/2006. 

1 4 3 0 

Ordinea de zi 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC Razmer Comgen SRL: 
- exprimarea votului asupra planului de reorganizare propus de către debitorul SC Razmer Comgen SRL, prin 
administratorul special. 

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor: 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Razmer Comgen SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar 
în data de 08.06.2015, orele 1430 s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin, în calitate de avocat, prin împuternicirea 
avocaţială din data de 08.06.2015, care deţine o creanţă garantată în procent de 13,95479% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv 100,00000% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei şi o creanţă 
chirografară în procent de 48,94794% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 57,13387% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
2. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl. Popescu Aurel, 
în calitate de delegat, prin ordinul de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă 
bugetară în procent de 0,34922% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 99,68742% din totalul 
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creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
3. Robu Cicerone-Florinel, CNP 1700609250535, în calitate de creditor chirografar, care deţine o creanţă 
chirografară în procent de 4,63747% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv 5,41303% din totalul 
creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. Casapu Vasile, CNP 1570619250586, punct de vedere scris cu adresa din data de 08.06.2015, în calitate de 
creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv 16,61876% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
2. Chiriac Doru, CNP 1621017250526, punct de vedere scris cu adresa din data de 08.06.2015, în calitate de creditor 
salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv 16,61876% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
3. Mihailovici Gheorghe, CNP 1610317250544, punct de vedere scris cu adresa din data de 08.06.2015, în calitate de 
creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00384% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv 17,03684% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
4. Robu Mihaela, CNP 2710902163199, punct de vedere scris cu adresa din data de 08.06.2015, în calitate de 
creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00517% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv 22,94225% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
5. Rogobete Gabriel, CNP 1660801250533, punct de vedere scris cu adresa din data de 08.06.2015, în calitate de 
creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00374% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv 16,61876% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei; 
6. Sîrmă Alin Dorin, CNP 1860925250013, punct de vedere scris cu adresa din data de 08.06.2015, în calitate de 
creditor salarial, care deţine o creanţă salarială în procent de 0,00229% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, 
respectiv 10,16462% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei. 

Cvorum: 
Administratorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. 
(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi sau au trimis puncte de vedere în scris 
creditori ale căror creanţe însumate reprezintă peste 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului. 
Creditorii participanţi la şedinţă însumează 67,91195% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, calculul 
efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv al creanţelor, depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 
14.07.2014 şi care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13188/14.07.2014, drept pentru care se 
trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi, constatându-se că sunt reprezentate cele patru categorii de 
creanţă astfel: 
- categoria de creanţe garantate însumează 13,95479% din totalul creanţelor înscrise la masa credală şi 100,00000% 
din cadrul categoriei; 
- categoria de creanţe salariale însumează 0,02253% din totalul creanţelor înscrise la masa credală şi 100,00000% din 
cadrul categoriei; 
- categoria de creanţe bugetare însumează 0,34922% din totalul creanţelor înscrise la masa credală şi 99,68742% din 
cadrul categoriei; 
- categoria de creanţe chirografare însumează 53,58541% din totalul creanţelor înscrise la masa credală şi 62,54690% 
din cadrul categoriei. 

Discutarea ordinii de zi: 
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 08.06.2015. 

Hotărâri: 
Se constată că, în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 08.06.2015, ora 1430, două din cele patru categorii de 
creanţe înscrise în tabelul definitiv al creanţelor, respectiv, creanţe garantate şi creanţe chirografare au votat 
împotriva aprobării planului de reorganizare propus de către debitorul SC Razmer Comgen SRL, prin administratorul 
special, iar două din cele patru categorii de creanţe înscrise în tabelul definitiv al creanţelor, respectiv, creanţe 
salariale şi creanţe bugetare au votat pentru aprobarea planului de reorganizare propus de către debitorul SC Razmer 
Comgen SRL, prin administratorul special. 
Având în vedere cele consemnate mai sus, urmează ca judecătorul sindic să aplice prevederile art. 101 din Legea 
85/2006 privind peocedura insolvenţei. 

Număr de exemplare: 
Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 exemplare, din care 1 exemplar pentru publicarea în BPI, 1 exemplar pentru 
administratorul judiciar şi 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Termen procedural: 15.06.2015. 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


