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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 4, data emiterii: 02.09.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 5328/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Curelea Adrian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Gerico Spedition SRL, cod de identificare fiscală 32325558, sediul social în municipiul Drobeta-Turnu-
Severin, Aleea Mihai Guşiţă, nr. 3, bl. 11, sc. 4, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului 
J25/324/2013. 
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, 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 Gerico Spedition SRL, 
conform Sentinţei nr. 346/2015 din şedinţa publică de la 24.06.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5328/101/2015, în temeiul art. 58 lit. b) şi art. 97 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, comunică raportul asupra cauzelor 
şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, 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 asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitorul SC Gerico 
Spedition SRL 

Număr dosar: 5328/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Curelea Adrian 
Temei juridic: art. 58 lit. b) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Gerico Spedition SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Prin cererea înregistrată în data de 15.06.2015, creditoarea D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mehedinţi, a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă împotriva debitoarei SC Gerico Spedition SRL, motivând că SC Gerico 
Spedition SRL, este debitoarea sa, având în prezent o creanţă certă, lichidă şi exigibilă faţă de bugetul de stat, în sumă 
totală de 50.938,00 lei, reprezentând taxe, impozite şi majorări aferente, aşa cum rezultă din certificatul de atestare 
fiscală nr. MH-18706/30.04.2015 şi că, încercările de executare silită au eşuat. 
Prin Sentinţa nr. 346/2015 din şedinţa publică din data de 24.06.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5328/101/2015, instanţa a dispus, în temeiul art. 72 alin. (6) 
din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitorului SC Gerico Spedition SRL, cod de identificare fiscală 32325558, sediul social în 
municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Aleea Mihai Guşiţă, nr. 3, bl. 11, sc. 4, ap. 1, jud. Mehedinţi, număr de ordine în 
registrul comerţului J25/324/2013. 
Societatea comercială SC Gerico Spedition SRL a fost înfiinţată în anul 2013, având ca obiect de activitate 
„Transporturi rutiere de mărfuri”, prevăzut de codul CAEN 4941. 
Capitalul social subscris şi vărsat este în sumă de 200,00 lei, acesta fiind deţinut de asociatul unic Buştean Cristinel, 
CNP 1671222250526, cu domiciliul în sat municipiul Drobeta-Turnu-Severin, Aleea Mihai Guşiţă, nr. 3, bl. 11, sc. 4, 
ap. 1, jud. Mehedinţi, care are şi calitatea de administrator în societate. 
După numirea ca administrator judiciar, am procedat la notificarea deschiderii procedurii şi publicarea acesteia în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cu nr. 11889/30.06.2015, precum şi la notificarea administratorului societar, cât şi 
a societăţii, solicitând punerea la dispoziţie a documentelor prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Precizez, că aceste documente contabile nu au fost puse la dispoziţie, deşi notificarea a fost confirmată de primire de 
către administratorul societar cu AR29912199501 la data de 02.07.2015 şi cu AR 29912199491 la data de 02.07.2015. 
Din verificările efectuate pe site-ul Ministerului de Finanţe, am constatat că, societatea nu a depus nici un bilanţ 
contabil. 
Având în vedere faptul că nu au fost puse la dispoziţie documentele contabile ale societăţii, iar pe site-ul Ministerului de 
Finanţe, societatea nu are niciun bilanţ contabil depus, nu se poate face o analiză cu privire la cauzele şi împrejurările 
care au condus la apariţia stării de insolvenţă, urmând a se formula o cerere de antrenare a răspunderii administratorului 
societar conform art. 169 alin. (1) lit. a) şi d) din Legea 85/2014, deoarece refuzul de a pune la dispoziţie documentele 
contabile, poate conduce la ideea că aceste documente nu ar exista, sau în condiţiile în care ar exista, acestea nu au fost 
întocmite conform legii. 
De asemenea, din cauza faptului că, administratorul societăţii nu a pus la dispoziţie documentele contabile se poate 
trage concluzia că, refuzul acestuia este cu scopul de a putea folosi în continuare bunurile sau creditele societăţii în 
folosul propriu sau în cel al altei persoane. 
Precizăm faptul că, la această dată administratorul judiciar nu se poate pronunţa cu privire la existenţa altor fapte 
săvârşite de alte persoane, care au condus la ajungerea societăţii în insolvenţă. 
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Faţă de situaţia reală şi actuală a debitorului, administratorul judiciar nu îşi manifestă intenţia de a depune un plan de 
reorganizare, acest drept revenind celorlalte persoane îndreptăţite prin lege. 
Termen administrativ: 14.10.2015. 

Administrator judiciar:Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


