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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 14, data emiterii: 23.06.2015 

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 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 1 (una) 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. 10599/10.06.2015, a 
raportului 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. 13, din data de 08.06.2015, conform 
dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 13, din data de 08.06.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului 
judiciar respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Gorj Recycling Company SRL, poziţia 12. 
Cu adresa nr. 316/11.06.2015, comunicată la adresa de mail a administratorului special la data de 11.06.2015, 
administratorul judiciar i-a solicitat acestuia să-i pună la dispoziţie balanţele de verificare întocmite la sfârşitul fiecărei 
luni a anului 2015, fiindu-i necesare în vederea întocmirii raportului de activitate, ce urmează a fi depus la dosarul 
cauzei la termenul din data de 24.06.2015. 
De asemenea, i-a solicitat să-i pună la dispoziţie documentele care stau la baza creanţelor neîncasate, înregistrate în 
contabilitatea societăţii, în vederea întocmirii cererilor de chemare în judecată. 
Administratorul judiciar a analizat cererea depusă de administratorul special al debitoarei, prin care a solicitat 
desfiinţarea pentru nelegalitate a hotărârii Adunării Creditorilor din data de 22.05.2015. 
În urma analizei, s-au formulat Note de şedinţă, în care administratorul judiciar precizează că, în raport cu prevederile 
legale, menţionate în Notele de şedinţă, apreciază că hotărârea Adunării Creditorilor din data de 22.05.2015 a fost 
adoptată cu respectarea în totalitate a legii, aspectele invocate urmând a fi analizate şi soluţionate de judecătorul sindic 
în conformitate cu atribuţiile stabilite prin art. 11 alin. (1) lit. a) şi f) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
Notele scrise vor fi depuse şi la dosarul asociat nr. 9262/95/2013/a5 aflat pe rolul Tribunalului Gorj la termenul din data 
de 24.06.2015. 
După primirea balanţelor de verificare, întocmite pentru perioada ianuarie – mai 2015, administratorul judiciar a 
constatat următoarele: 
- societatea Gorj Recycling Company SRL, în perioada analizată, nu a realizat venituri, întrucât, în această perioadă, nu 
a desfăşurat activitate; 
- cheltuielile realizate de societate în perioada 01.01.2015 – 31.05.2015 sunt în sumă de 17.970,00 lei, reprezentând 
cheltuieli aferente salariilor acordate personalului, care asigură paza imobilului situat în localitatea Târgu Jiu, str. 
Ciocârlău, nr. 36, C1-parter, jud. Gorj; 
Precizăm faptul că, pentru plata salariilor acordate personalului de pază au fost depuse fonduri proprii, în cursul anului 
2015, în sumă de 13.000,00 lei. 
Anexăm la prezentul raport balanţele întocmite la sfârşitul fiecărei luni a anului 2015. 
S-a urmărit modul de achitare a ratelor înscrise în graficul de plăţi, anexă la Planul de reorganizare şi s-a constatat că, 
până la această dată, a fost achitată numai suma de 5.046,80 lei, aferentă ratelor datorate pentru perioada septembrie 
2014-ianuarie 2015, suma respectivă a fost plătită în data de 08.12.2014 şi în data de 17.02.2015, dată de la care nu au 
mai fost asigurate disponibilităţilor băneşti în vederea achitării următoarelor rate. Nu s-a achitat suma de 6.523,97 lei 
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reprezentând creanţă aferentă creditorului indispensabil SC Polaris M Holding SRL, creanţă care trebuia achitată odată 
cu prima rată, aşa cum a fost înscrisă în Planul de reorganizare. 
De asemenea, nu au fost achitate ratele în sumă de 10.133,84 lei lunar, către Cez Vânzare SA, aşa cum a fost înscrisă în 
Planul de reorganizare, pentru perioada septembrie 2014-ianuarie 2015, aşa cum au fost achitate celelalte rate şi nici 
creanţele salariale în sumă de 2.629,00 lei, care trebuiau achitate în primele trei rate. 
La această dată, debitoarea înregistrează restanţe în sumă totală de 113.286,92 lei. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 24.06.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


