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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 28, data emiterii: 02.10.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4460/101/2014, 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 Need Force Tom SRL, cod de identificare fiscală 28371483, sediul social în localitatea Strehaia, oraş 
Strehaia, str. Matei Basarab, nr. 70, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/159/2011. 
4. Lichidator 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 lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Need Force Tom SRL, conform 
Sentinţei nr. 53/2015 din şedinţa publică de la 26.01.2015 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 4460/101/2014, 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 85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC Need Force Tom SRL 
Număr dosar: 4460/101/2014, 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 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Need Force Tom SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8970/18.05.2015, a raportului 
lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 
21 alin. 1, nr. 26, din data de 18.05.2015, conform dovezii anexate. 
În vederea preluării de către societatea autorizată Bio Hazard SRL a cantităţii de 597,70 kg şnur de azbest alb şi negru, 
existent în patrimoniul debitoarei SC Need Force Tom SRL, în vederea distrugerii (conform ofertei nr. 79/01.04.2015 
primită de la SC Bio Hazard SRL), necesitatea distrugerii şnurului de azbest existent în patrimoniul debitoarei fiind 
impusă de art. 12 din HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, de la 
01.01.2007 importul, comercializarea şi utilizarea acestui produs, fiind interzise, s-a încheiat Contractul de prestări 
servicii, nr. 626, din data de 29.05.2015, între SC Bio Hazard SRL, în calitate de prestator şi SC Need Force Tom SRL, 
prin lichidator judiciar, în calitate de beneficiar, obiectul contractului fiind „preluarea, transportul şi eliminarea finală a 
deşeurilor de şnur de azbest“, tariful pentru serviciile prestate fiind de 2,75 euro/kg + TVA. 
Având în vedere faptul că Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova a comunicat că nu este de acord să 
avanseze suma solicitată pentru distrugerea şnurului de azbest, lichidatorul judiciar a achitat, din fonduri proprii, factura 
nr. 026394/04.06.2015 în sumă de 9.042,01 lei emisă de SC Bio Hazard SRL, reprezentând contravaloare prestări 
servicii de preluare, transportul şi eliminarea finală a deşeurilor de şnur de azbest existente în patrimoniul debitoarei SC 
Need Force Tom SRL. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Suplimentului la raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la 
apariţia stării de insolvenţă a debitorului, nr. 27, din data de 15.06.2015, care a fost depus la grefa Tribunalului 
Mehedinţi la data de 15.06.2015, cu adresa nr. 32/15.06.2015 şi a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 10955/16.06.2015, conform dovezilor anexate. 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâta Mihai Luminiţa, cu domiciliul 
în loc. Strehaia, oraş Strehaia, str. Matei Basarab, nr. 52, jud. Mehedinţi, CNP 2770211182761, solicitând respectuos 
instanţei să dispună obligarea pârâtei să suporte pasivul debitorului SC Need Force Tom SRL până la concurenţa sumei 
de 616.785,00 lei, conform Tabelului definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitoarei, potrivit dispoziţiilor art. 
138 alin. 1 lit. a), lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Cererea de chemare în judecată a fost depusă la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 25.06.2015, conform dovezii 
anexate. 
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 4460/101/2014/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi având ca obiect 
„angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei“ împotriva 
administratorului societar Mihai Luminiţa şi s-a constatat că la termenul din data de 21.09.2015 instanţa de judecată a 
acordat termen de la data de 19.10.2015 pentru îndeplinirea procedurii cu pârâta. 
Lichidatorul judiciar a formulat cerere prin care a solicitat judecătorului sindic să dispună plata din fondul de lichidare, 
a cheltuielilor de procedură în sumă de 9.042,01 lei, sumă achitată din fondurile proprii ale lichidatorului judiciar, 
reprezentând contravaloare prestări servicii de preluare, transport şi eliminare finală a deşeurilor de şnur de azbest din 
patrimoniul debitoarei SC Need Force Tom SRL, care va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 05.10.2015. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 05.10.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


