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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 17, data emiterii: 15.09.2015 

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. 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 Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gorj Recycling Company SRL, 
conform Sentinţei nr. 460/2015 din şedinţa publică de la 01.07.2015, pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, 
în dosarul nr. 9262/95/2013, 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 3 (trei) 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 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Gorj Recycling Company SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11596/24.06.2015, 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. 14, din data de 23.06.2015, conform 
dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 14, din data de 23.06.2015, 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. 
Prin Sentinţa nr. 460/2015 din şedinţa publică de la 01.07.2015, pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 9262/95/2013, instanţa de judecată a dispus începerea procedurii generale de faliment împotriva debitorului 
SC Gorj Recycling Company SRL, în temeiul art. 107 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenţei, instanţa a desemnat lichidator judiciar pe Yna 
Consulting SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi a dispus dizolvarea 
societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. 
De asemenea, instanţa a fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă născute în cursul procedurii la data 
de 12.08.2015. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în procedura de faliment: Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 02.09.2015. Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul creanţelor născute în timpul 
procedurii este 16.09.2015. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 
18.09.2015. 
După deschiderea procedurii de faliment, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea şi publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 12369/08.07.2015, a notificării deschiderii procedurii generale de faliment, nr. 15, din 
data de 08.07.2015. 
De asemenea, notificarea deschiderii procedurii de faliment a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Gorj Recycling Company 
SRL. 
Deschiderea procedurii generale de faliment a fost publicată şi într-un ziar de largă circulaţie, respectiv în ziarul 
„Bursa“ din data de 09.07.2015. Pentru publicarea acestui anunţ s-a achitat cu factura nr. 0808/09.07.2015, suma de 
60,00 lei. 
În temeiul art. 61 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a notificat 
deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitorului SC Gorj Recycling Company SRL, către creditorii 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. 
Având în vedere dispoziţiile art. 113, art. 114 şi art. 115 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a 
măsurilor dispuse de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 460/2015 din şedinţa publică din data de 01.07.2015, 
pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 9262/95/2013, prin care s-a deschis procedura generală de faliment 
împotriva debitorului SC Gorj Recycling Company SRL, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea 
administratorului special al debitoarei, prin adresa nr. 357/08.07.2015, care a fost comunicată sub semnătură de primire, 
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pentru data de 16.07.2015, orele 0930, la sediul debitoarei din localitatea Târgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 36, C1-parter, jud. 
Gorj, pentru efectuarea operaţiunilor de inventariere a patrimoniului debitoarei, în vederea evaluării. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a comunicat administratorului special al debitoarei următoarele: conform 
dispoziţiilor art. 114 alin. (1) teza a II-a din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei „ Dacă averea debitorului 
poate fi inventariată complet într-o singură zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica 
sigiliile. În toate celelalte cazuri, se va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de 
faţă şi să asiste la inventar, dacă judecătorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea 
contesta datele din inventar“, nu va avea calitatea de a formula obiecţiuni cu privire la situaţia patrimoniului debitorului 
insolvent SC Gorj Recycling Company SRL. 
Prin aceeaşi adresă, lichidatorul judiciar a solicitat administratorului special să prezinte, de urgenţă, următoarele 
documente: 
- situaţia privind bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei; 
- situaţia tuturor contractelor încheiate de debitoarea SC Gorj Recycling Company SRL, atât cele încheiate anterior 
datei deschiderii procedurii generale de insolvenţă, cât şi până la data deschiderii procedurii de faliment; 
toate documentele contabile întocmite cu 3 ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă; 
- ştampila societăţii. 
La data de 10.07.2015 s-a primit, prin mail, de creditorul BRD Groupe Societe Generale SA, lista evaluatorilor agreaţi 
de BRD şi datele de contact ale acestora. 
Lichidatorul judiciar a luat legătura cu evaluatorul Ciobanu Emanoil, evaluator agreat de BRD pentru jud. Gorj, pe care 
l-a invitat în data de 16.07.2015 la sediul debitoarei, pentru a proceda la inspecţia asupra bunurilor, în vederea demarării 
operaţiunilor de evaluare. 
Având în vedere faptul că, până la data de 14.07.2015, administratorul special nu a pus la dispoziţie listele cu bunurile 
deţinute în proprietate, lichidatorul judiciar a solicitat, prin mail, creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale o 
situaţie a bunurilor mobile şi imobile luate în garanţie de BRD. 
Precizăm faptul că, aceste documente au fost depuse şi de către administratorul special al debitoarei, la o dată ulterioară. 
La data de 15.07.2015, s-a primit, prin mail, de la BRD GSG SA lista cu bunurile aflate în garanţia BRD. 
Pentru realizarea măsurii de încetare a contractelor individuale de muncă ale salariaţilor SC Gorj Recycling Company 
SRL, lichidatorul judiciar a emis Decizii privind încetarea contractelor individuale de muncă, care au fost comunicate 
salariaţilor, sub semnătură de primire, la data de 16.07.2015. 
În conformitate cu art. 114 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, în data de 16.07.2015, lichidatorul judiciar 
a procedat la inventarierea tuturor bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling 
Company SRL, conform listelor de inventar anexate. 
În vederea asigurării pazei şi conservării bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, 
lichidatorul judiciar a contactat societatea de pază SC Agenţia de Pază 93 Guard Security SRL. 
La data de 17.07.2015 a fost încheiat Contractul de prestări servicii pază specializată nr. 471/17.07.2015, între SC 
Agenţia de Pază 93 Guard Security SRL, în calitate de prestator şi SC Gorj Recycling Company SRL, în calitate de 
beneficiar, obiectul contractului fiind „prestări servicii pază şi protecţie în scopul asigurării siguranţei obiectivului, 
bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora. 
Paza se va realiza conform legilor în vigoare şi a planului de pază întocmit de beneficiar în colaborare cu prestatorul SC 
Agenţia de Pază 93 Guard Security SRL, la sediul social al beneficiarului din localitatea Târgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 
36, C1-parter, jud. Gorj, cu un post de pază permanent (24 de ore din 24)“, tariful prestaţiei efectuat fiind de 6.000,00 
lei/lună/post de pază fără TVA, preţ ce include şi dotarea cu echipament şi mijloace de apărare necesare. 
Cu adresa nr. 404/31.07.2015, comunicată la adresa de mail a Consulting Company SRL, lichidatorul judiciar a solicitat 
acestei firme de evaluare să procedeze la evaluarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. 
Cu adresa nr. 710/04.08.2015, Consulting Company SRL a formulat răspuns, prin care a comunicat că oferta pentru 
evaluarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei este de 10.450,00 lei (exclusiv TVA), iar pentru oferta pentru 
evaluarea bunurile imobile este de 5.000,00 lei (exclusiv TVA). 
Lichidatorul judiciar a comunicat creditorului BRD GSG SA oferta primită de la Consulting Company SRL privind 
evaluarea bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, care a 
comunicat să contactăm alt evaluator, nefiind de acord cu preţul stabilit de acest evaluator. 
Lichidatorul judiciar a luat legătura cu evaluatorul Ion Cristian, care a comunicat că oferta pentru evaluarea bunurilor 
din patrimoniul debitoarei este de 9.990,00 lei. 
Oferta primită a fost comunicată creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale SA, care a comunicat 
lichidatorului judiciar că oferta primită de la evaluatorul Ion Cristian este mult mai avantajoasă faţă de cea anterioară, 
solicitând lichidatorului judiciar să procedeze la demararea operaţiunilor în vederea evaluării bunurilor mobile şi 
imobile existente în patrimoniul debitoarei, cu evaluatorul Ion Cristian. 
Lichidatorul judiciar a luat legătura cu evaluatorul Ion Cristian, căruia i-a pus la dispoziţie documentele necesare în 
vederea evaluării. 
De asemenea, lichidatorul judiciar împreună cu evaluatorul şi cu reprezentantul firmei de pază, s-au deplasat la sediul 
societăţii situat în localitatea Târgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 36, C1-parter, jud. Gorj, pentru efectuarea inspecţiei în 
vederea evaluării bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei. 
S-a procedat la desigilarea uşilor de la clădirile aflate în proprietate, sigilii care au fost aplicate cu ocazia inventarierii 
patrimoniului debitoarei, iar după efectuarea inspecţiei s-a procedat la resigilarea intrărilor în imobil. 
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La această dată, evaluarea se află în curs de desfăşurare, urmând a fi finalizată după schimbarea denumirii societăţii la 
OCPI Târgu Jiu. 
S-a verificat la dosarul cauzei şi s-a constatat că au fost depuse trei cereri de creanţă suplimentară, de către următorii 
creditori: creditorul BRD Groupe Societe Generale SA care a depus cerere de creanţă suplimentară pentru suma de 
405.604,23 lei, reprezentând creanţă garantată, creditorul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, care a 
depus cerere de creanţă suplimentară pentru suma de 135.108,00 lei, reprezentând creanţă bugetară şi creditorul 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, care a depus cerere de creanţă suplimentară pentru suma de 61.544,07 lei, 
reprezentând creanţă bugetară. 
În urma verificării cererilor de creanţă, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului suplimentar al creanţelor 
împotriva debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, care cuprinde următorii creditori: creditorul BRD Groupe 
Societe Generale SA cu suma de 405.604,23 lei, reprezentând creanţă garantată, creditorul Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Gorj cu suma de 135.108,00 lei, reprezentând creanţă bugetară şi creditorul Consiliul Local al 
Municipiului Târgu Jiu cu suma de 61.544,07 lei, reprezentând creanţă bugetară. 
Tabelul suplimentar al creanţelor împotriva debitorului SC Gorj Recycling Company SRL a fost comunicat 
Tribunalului Gorj, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la data de 31.08.2015, cu adresa nr. 
461/31.08.2015, conform dovezii anexate. 
Pentru expedierea tabelului suplimentar al creanţelor s-a achitat cu factura nr. 7742277/31.08.2015 de la CN Poşta 
Română SA suma de 7,50 lei. 
Tabelul suplimentar al creanţelor, nr. 16, din data de 02.09.2015, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
nr. 14702/03.09.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul suplimentar al creanţelor a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului judiciar, 
respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Gorj Recycling Company SRL.. 
Prin Sentinţa nr. 461/2015 din şedinţa publică de la 01.07.2015 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă în 
dosarul nr. 9262/95/2013/a5 având ca obiect „acţiune în anularea hotărârii adunării creditorilor“, instanţa a respins 
acţiunea în anulare formulată de Robu Cicerone Florinel. 
Lichidatorul judiciar a depus la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, documentele necesare în vederea 
schimbării denumirii proprietarului din SC Ecoella Impex SRL în SC Gorj Recycling Company SRL, pentru 
următoarele numere cadastrale: 3124/1, 3124/2/1, 3124/2/2, 3124/2/3/1, 3124/2/3/2, 3124/2/3/3. 
S-a primit de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj un referat prin care a solicitat completarea dosarelor 
nr. 44075, 44076, 44077, 44078, 44079, 44080/2015, solicitând depunerea unei copii legalizate a sentinţei civile nr. 
460/01.07.2015 rămasă definitivă, precum şi încheierea emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind admiterea 
cererii de schimbare a denumirii societăţii din SC Ecoella Impex SRL în Gorj Recycling Company SRL, conform 
hotărârii AGA cu nr. 1/17.01.2013, precum şi certificatul de înregistrare menţiuni (ambele în copie legalizată). 
Lichidatorul judiciar a solicitat administratorului special să pună la dispoziţie documentele solicitate de Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, în original, pentru a se face copie legalizată la notar. 
După primirea acestora, lichidatorul judiciar s-a deplasat la BIN Andreca Ion, unde a legalizat următoarele documente: 
- hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1/17.01.2013; 
- certificat de radiere din data de 27.05.2013 emis de ORC Mehedinţi; 
- rezoluţia nr. 2359/14.05.2013 emisă de ORC Mehedinţi; 
- certificat de înregistrare menţiuni din data de 27.05.2013 emis de ORC Mehedinţi; 
- rezoluţia nr. 2323/10.05.2013 emisă de ORC Mehedinţi. 
După legalizarea acestor documente, la data de 15.09.2015, lichidatorul judiciar s-a deplasat la OCPI Gorj pentru 
completarea dosarelor. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 16.09.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


