
1 

 

Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 12, data emiterii: 28.09.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 6847/101/2014, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Deteşan Daniela. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa str. Horea, nr. 2-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel.: 0255/213304, fax: 
0255/211554, programul arhivei/registraturii instanţei 0830-1230. 
3. Debitor: SC Omar Pallets SRL, cod de identificare fiscală 29406148, sediul social în sat Prilipeţ, comuna Bozovici, 
nr. 308, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în registrul comerţului J11/80/2013. 
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 Omar Pallets SRL, conform 
Sentinţei civile nr. 135/JS din şedinţa publică din data de 05.03.2015, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 6847/101/2014, reprezentată legal prin Motoi Gogu, în 
temeiul art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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. 59 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 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 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă pentru 
debitorul SC Omar Pallets SRL 

Număr dosar: 6847/101/2014, Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Deteşan Daniela 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Omar Pallets 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 a următoarelor documente 
întocmite în procedură: 
- în BPI nr. 10389/08.06.2015, procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor, nr. 6, din data de 18.05.2015, conform 
dovezii anexate; 
- în BPI nr. 10398/08.06.2015, tabelul definitiv al creanţelor, nr. 5, din data de 05.06.2015, conform dovezii anexate; 
- în BPI nr. 10466/09.06.2015, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea 
cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, nr. 7, din data de 05.06.2015, conform dovezii 
anexate. 
Pentru termenul din data de 11.06.2015, administratorul judiciar a comunicat Tribunalului Caraş-Severin, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, 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. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, nr. 7, din data de 05.06.2015, însoţit de documentele care au stat la baza întocmirii acestui raport, documente 
înscrise în opisul anexat la raport. 
Pentru expedierea acestor raportului de activitate s-a achitat, din fondurile proprii ale administratorului judiciar, cu 
chitanţa nr. 6709028/08.06.2015, suma de 12,40 lei, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 374/15.07.2015, comunicată la nr. de fax al Tribunalului Caraş-Severin la data de 15.07.2015, 
administratorul judiciar a solicitat să se procedeze la constituirea unui dosar asociat, având ca obiect antrenarea 
răspunderii administratorului societar Rusu Petre-Sorin, cu domiciliul în sat Bahna, comuna Iloviţa, jud. Mehedinţi, 
CNP 1880801250794, precizăm faptul că, cererea de chemare în judecată a fost depusă la dosarul cauzei, anexă la opis, 
la termenul din data de 11.06.2015, prin confirmarea de primire AR29912737976/10.06.2015. 
Având în vedere faptul că niciunul din subiectele îndreptăţite, prevăzute la art. 132 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nu a propus un plan de reorganizare, administratorul judiciar a 
procedat la formularea cererii de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, prin 
care a solicitat dispunerea începerii procedurii falimentului împotriva debitoarei SC Omar Pallets SRL, constatând că 
sunt îndeplinite condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit art.145 lit. A, b) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, „debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare“ şi art. 145 lit. 
A, c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, „niciunul dintre celelalte 
subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de art. 132 din Legea nr. 
85/2014, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat“. 
Cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment va fi depusă la dosarul cauzei 
la termenul din data de 01.10.2015. 
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În temeiul art. 47 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Creditorilor debitoarei SC Omar Pallets SRL, şedinţa 
urmând să aibă loc în data de 03.08.2015, ora 1300, 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: „exprimarea unui 
punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a 
debitoarei SC Omar Pallets SRL, formulată de administratorul judiciar“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 9, din data de 15.07.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 12762/16.07.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, precum şi cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru 
intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Omar Pallets SRL, prezentată spre aprobare, au fost publicate şi pot fi 
consultate şi analizate şi pe site-ul administratorului judiciar, www.ynaconsulting.ro. 
La data de 03.08.2015, ora 1300, 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 Omar 
Pallets SRL, având la ordinea de zi: „exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Omar Pallets SRL, formulată de administratorul 
judiciar“. 
La şedinţa Adunării creditorilor SC Omar Pallets SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data 
de 18.05.2015, orele 1300 s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, reprezentată prin dl Popescu Aurel, în 
calitate de delegat, conform ordinului de serviciu permanent nr. MH 49.697 din 03.06.2014, care deţine o creanţă în 
cuantum de 96,69840% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Se constată că, Adunarea Creditorilor prezenţi care deţine un procent de 96,69840% din totalul creanţelor înscrise la 
masa credală, respectiv un procent de 100% din totalul creditorilor prezenţi, convocată pentru data de 03.08.2015 ora 
1300, a hotărât: 
- aprobă cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment a debitoarei SC Omar 
Pallets SRL, formulată de administratorul judiciar. 
În temeiul art. 48 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a depus la grefa Tribunalului Caraş-Severin, 
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 10/03.08.2015, 
întocmit cu ocazia Convocării Adunării Creditorilor din data de 03.08.2015, ora 1300, pentru debitorul SC Omar Pallets 
SRL, cu adresa nr. 413/04.08.2015, conform dovezii anexate. 
Pentru expedierea Procesul verbal al Adunării Creditorilor către Tribunalul Caraş-Severin s-a achitat, din fondurile 
proprii ale administratorului judiciar, cu factura nr. 7258897/04.08.2015 suma de 7,50 lei, conform dovezii anexate. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Omar Pallets SRL. 
De asemenea, în temeiul art. 48 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a procedat la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13609/05.08.2015, a Procesului verbal al Adunării Creditorilor, nr. 11, din data 
de 03.08.2015, conform dovezii anexate. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 6847/101/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului Caraş Severin având ca 
obiect „angajarea răspunderii administratorului societar conform art.169 din Legea 85/2014“ împotriva 
administratorului societar Rusu Petru Sorin şi s-a constatat că instanţa a stabilit termen de judecată la data de 
01.10.2015. 
Având în vedere cele consemnate mai sus şi faptul că, împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din data de 03.08.2015, 
prin care a fost aprobată cererea de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, 
formulată de administratorul judiciar, care a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
13609/05.08.2015, nu au fost formulate contestaţii, solicităm instanţei de judecată să admită cererea de ridicare a 
dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, care a fost aprobată de Adunarea Creditorilor din 
data de 03.08.2015. 
Termen procedural: 01.10.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


