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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 21, data emiterii: 12.06.2015 

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 5 (cinci) 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 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: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7984/04.05.2015, a 
raportului privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile 
art. 21 alin. 1, nr. 17, din data de 30.04.2015, conform dovezii anexate 
Raportul de activitate, nr. 17, din data de 30.04.2015, a fost publicat şi poate fi consultat şi analizat pe site-ul 
administratorului judiciar www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu - Documente Razmer Comgen SRL, poziţia 18. 
Cu adresa nr. 234/04.05.2015, comunicată sub semnătură de primire administratorului special al debitoarei, 
administratorul judiciar a solicitat să ise înainteze Planul de reorganizare a activităţii debitoarei modificat, în vederea 
îndeplinirii, de către administratorul judiciar, a atribuţiunilor prevăzute de art. 95 alin. 8 şi art. 99 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei. 
De asemenea, cu adresa nr. 239/07.05.2015, comunicată la adresa de e-mail a administratorului special, administratorul 
judiciar a revenit la adresa nr. 234/04.05.2015, precizând că, în data de 30.04.2015, ora 1136, i s-a transmis la adresa de 
e-mail de către avocat, un draft al Planului de reorganizare a activităţii debitoarei SC Razmer Comgen SRL, modificat, 
care nu poate fi folosit în vederea îndeplinirii, de către administratorul judiciar, a atribuţiilor prevăzute de lege. 
Administratorul special a depus Planul de reorganizare a activităţii debitoarei SC Razmer Comgen SRL, prin 
administrator special Robu Cicerone Florinel, la grefa Tribunalului Mehedinţi, la data de 12.05.2015, conform dovezii 
anexate. 
Administratorul judiciar a primit planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Razmer Comgen SRL de la 
administratorul special în data de 12.05.2015, conform dovezii anexate. 
În data de 12.05.2015, planul de reorganizare a fost depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Mehedinţi de către administratorul special. 
Pentru depunerea Planului de reorganizare la ORC, s-a achitat cu factura nr. A1003697/12.05.2015 suma de 176,00 lei. 
De asemenea, planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Razmer Comgen SRL a fost publicat şi poate fi 
vizualizat şi analizat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – 
Documente Razmer Comgen, poziţia 19. 
În temeiul art. 99 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la 
întocmirea anunţului privind planul de reorganizare, nr. 18, din data de 13.05.2015, care a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 8759/14.05.2015, conform dovezii anexate. 
Prin anunţul privind planul de reorganizare a fost convocată Adunarea Creditorilor debitoarei SC Razmer Comgen SRL 
la sediul administratorului judiciar din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, 
jud. Mehedinţi, la data de 08.06.2015, ora 1430, având la ordinea de zi „exprimarea votului asupra planului de 
reorganizare propus de către debitorul SC Razmer Comgen SRL, prin administratorul special”. 
Anunţul privind planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Razmer Comgen SRL, nr. 18, din data de 
13.05.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro 
la rubrica Portofoliu – Documente Razmer Comgen SRL, poziţia 20. 
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În conformitate cu art. 99 alin. (21)4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, planul de reorganizare a 
activităţii debitorului SC Razmer Comgen SRL, înclusiv anexele, a fost comunicat creditorilor înscrişi în Tabelul 
definitiv al creanţelor debitoarei SC Razmer Comgen SRL, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire la data 
de 14.05.2015. Pentru expedierea planului de reorganizare către creditori s-a plătit cu factura nr. 6651620/14.05.2015, 
suma de 13,50 lei, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 256/13.05.2015, înregistrată la registratura creditoarei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Mehedinţi sub nr. MH21613/14.05.2015, administratorul judiciar a înaintat Planul de reorganizare a activităţii 
debitoarei. 
De asemenea, cu adresa nr. 256/13.05.2015, expediată prin Fan Courier Express către creditoarea BRD Groupe Societe 
Generale SA, administratorul judiciar a comunicat Planul de reorganizare a activităţii debitoarei. 
Pentru expedierea Planului de reorganizare s-a achitat cu factura nr. 11345296205/14.05.2015 suma de 17,98 lei. 
S-a primit adresa nr. MH 22949/22.05.2015 de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi – Serviciul 
Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice, prin care s-a adus la cunoştinţă că debitoarea SC Razmer Comgen SRL 
figurează în evidenţele fiscale cu debite, reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă mai vechi de 30 de zile, 
iar dacă în termen de 15 zile de la primirea adresei, nu se va face dovada stingerii acestora, se va proceda la sesizarea 
organelor de cercetare penală, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 
evaziunii fiscale. 
Cu adresa nr. 281/25.05.2015, administratorul judiciar a comunicat la adresa de mail a administratorului special, adresa 
primită de la A.J.F.P. Mehedinţi – Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice, solicitându-i acestuia să 
procedeze la asigurarea disponibilităţilor băneşti necesare achitării obligaţiilor restante datorate bugetului consolidat al 
statului. 
La data de 03.06.2015, s-a achitat către bugetul statului, obligaţiile restante datorate pentru lunile ianuarie, februarie şi 
martie 2015, conform documentelor de plată anexate. 
La data de 08.06.2015, ora 1430, la sediul administratorului judiciar din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu 
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Razmer 
Comgen SRL, având la ordinea de zi: „exprimarea votului asupra planului de reorganizare propus de către debitorul SC 
Razmer Comgen SRL, prin administratorul special“. 
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 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. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, administratorul judiciar a adus la cunoştinţă reprezentanţilor creditorilor 
prezenţi că exprimarea votului cu privire la planul de reorganizare propus urmează a se face de către patru categorii de 
creanţe, după cum urmează: creanţe garantate, creanţe salariale, creanţe bugetare şi creanţe chirografare. 
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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 şi în graficul de plăţi anexă la Planul de reorganizare, 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, 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, solicităm instanţei de judecată să procedeze aplicarea prevederilor art. 101 
din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, conform procesului verbal al Adunării Creditorilor debitoarei SC 
Razmer Comgen SRL, nr. 19, din data de 08.06.2015. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 08.06.2015, ora 
1430 a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 09.06.2015, cu adresa nr. 307/08.06.2015, conform dovezii 
anexate. 
De asemenea, procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Razmer Comgen SRL, poziţia 21. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost comunicat creditorului BRD Groupe Societe Generale la adresa de e-mail 
a acestuia la data de 08.06.2015, conform dovezii anexate. 
Administratorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 20, din data de 08.06.2015, care a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 10472/09.06.2015, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro 
la rubrica Portofoliu – Documente Razmer Comgen SRL, poziţia 22. 
Situaţia dosarelor având ca obiect acţiuni pentru recuperarea creanţelor, aflate pe rolul Judecătoriei Drobeta-Turnu-
Severin se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Debitor şi creanţă de încasat 
Număr dosar şi 

instanţa la care este 
înregistrat 

Observaţii 

1. 
Linzer Agro Trade România SRL 

12.197,06 lei 

1069/225/2015 
Judecătoria Drobeta-

Turnu-Severin 
Termen de judecată la 17.06.2015 

2. 
Exrom SRL 
3.720,00 lei 

1067/225/2015 
Judecătoria Drobeta-

Turnu-Severin 

Prin sentinţa nr. 522/21.04.2015 a fost 
admisă acţiunea şi a fost obligată pârâta 

Exrom SRL să plătească reclamantei 
Razmer Comgen SRL suma de 3720 lei 
reprezentând contravaloarea  facturii nr. 
0569/13.02.2013 şi dobândă legală de la 

data scadenţei până la data plăţii efective. 

3. 
Eco Pack Management SRL 

101.803,82 lei 

1064/225/2015 
Judecătoria Drobeta-

Turnu-Severin 

La termenul de judecată din 12.05.2015 
competenţa soluţionării cauzei a fost 

declinată în favoarea Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional de pe lângă 

Camera de Comerţ şi Industrie a 
României 

4. 
Spedition Pera SRL 

2,666,00 lei 

1071/225/2015 
Judecătoria Drobeta-

Turnu-Severin 
Termen de judecată la 01.07.2015 

5. 
Craicolect SRL 
136.803,82 lei 

1065/225/2015 
Judecătoria Drobeta-

Turnu-Severin 

La termenul de judecată din 26.05.2015 
competenţa soluţionării cauzei a fost 

declinată în favoarea Judecătoriei Craiova 

6. 
Ghirom Invest Muntenia SRL 

2.170,00 lei 

1068/225/2015 
Judecătoria Drobeta-

Turnu-Severin 
Termen de judecată la 16.06.2015 

7. 
I.B. Cargo SRL 

1.401,20 lei 

1070/225/2015 
Judecătoria Drobeta-

Turnu-Severin 

Prin sentinţa nr. 555/27.04.2015 a fost 
respinsă acţiunea cu motivarea că pârâta a 
făcut dovada achitării debitului în cursul 

judecării procesului. 
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8. 
Dabit Farid 

Persoană fizică cetăţean străin 
4.600,00 lei 

1066/225/2015 
Judecătoria Drobeta-

Turnu-Severin 

Prin încheierea din 02.04.2015 a fost 
anulată cererea de chemare în judecată 

pentru neindicarea domiciliului pârâtului 
în cadrul procedurii de regularizare a 

cererii. 
Se efectuează demersuri pentru aflarea 
domiciliului pârâtului cetăţean străin 

Dabit Farid. 

Situaţia dosarelor derivate din procedura insolvenţei având ca obiect anulare acte frauduloase, aflate pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. crt. Numar dosar 
Operaţiunea de transfer 

patrimonial care face obiectul 
dosarului 

Observaţii 

1. 3322/101/2014/a3 
Factura MH RZM 
0699/03.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

2. 3322/101/2014/a4 
Factura MH RZM 
0700/04.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

3. 3322/101/2014/a5 
Factura MH RZM 
0701/05.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

4. 3322/101/2014/a6 
Factura MH RZM 
0702/07.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

5. 3322/101/2014/a7 
Factura MH RZM 
0703/10.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

6. 3322/101/2014/a8 
Factura MH RZM 

nr.0704/11.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

7. 3322/101/2014/a9 
Factura MH RZM 
0705/13.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

8. 3322/101/2014/a10 
Factura MH RZM 
0706/15.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

9. 3322/101/2014/a11 
Factura MH RZM 
0707/17.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

10. 3322/101/2014/a12 Factura MH RZM 
0708/24.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

11. 3322/101/2014/a13 
Factura MH RZM 
0709/01.03.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

12. 3322/101/2014/a14 
Factura MH RMZ 
0710/03.03.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

13. 3322/101/2014/a15 
Factura MH RZM 
0712/06.03.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

14. 3322/101/2014/a16 
Factura MH RZM 
0713/07.03.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

15. 3322/101/2014/a17 
Factura MH RZM 
0715/10.03.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

16. 3322/101/2014/a18 
Factura MH RZM 
0717/12.03.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 
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17. 3322/101/2014/a19 Factura MH RZM 
0718/13.03.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

18. 3322/101/2014/a20 
Factura MH RECO 
201534/21.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

19. 3322/101/2014/a21 
Factura MH RECO 
201538/26.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

20. 3322/101/2014/a22 Factura fiscală nr. 
201537/25.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

21. 3322/101/2014/a23 
Factura MH RECO 
201539/27.02.2014 

Termen de judecată la 15.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

22. 3322/101/2014/a24 

Facturile nr. 0673/02.12.2013, 
nr. 0674/03.12.2013, nr. 

0675/04.12.2013, nr. 
0676/05.12.2013 

Termen de judecată la 29.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

23. 3322/101/2014/a25 
Facturile seria MH RZM nr. 
05617/15.04.2013, seria MH 
RECO nr. 201453/21.11.2013 

La termenul de judecată din 
18.05.2015 instanţa a luat act de cererea de 

renunţare la judecată 

24. 3322/101/2014/a26 
Facturile fiscale seria MH RZM 
nr. 0597/13.02.2013, seria MH 

RZM nr. 0612/20.03.2013 

La termenul de judecată din 
18.05.2015 instanţa a luat act de cererea de 

renunţare la judecată 

25. 3322/101/2014/a27 
Factura fiscală seria MH RZM 

nr. 0596/13.02.2013 

Termen de judecată la 29.06.2015 pentru 
efectuarea expertizei contabile şi a expertizei 
evaluare bunuri mobile încuviinţate în cauză 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 15.06.2015. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


