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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 
Nr. 16, data emiterii: 30.09.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 2537/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Falcan Camelia-Aurora. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Andonna Pam SRL, cod de identificare fiscală 18976585, sediul social în sat Devesel, comuna Devesel, 
nr. 797, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/456/2006. 
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 Andonna Pam SRL, conform 
Sentinţei nr. 326/2015 din şedinţa publică de la 17.06.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2537/101/2015, 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 Andonna Pam SRL 

Număr dosar: 2537/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Falcan Camelia-Aurora 
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Andonna Pam 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. 14999/09.09.2015, a procesului 
verbal al şedinţei Adunării Creditorilor, nr. 12, din data de 07.09.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14999/09.09.2015, 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. 13, din data de 08.09.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 13, din data de 08.09.2015, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Andonna Pam SRL. 
La data de 09.09.2015, lichidatorul judiciar a comunicat punctul de vedere cu privire la contestaţia la tabelul preliminar 
al creanţelor la nr. de fax al creditorului SC Elit SRL, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a întocmit Tabelul preliminar rectificat I al creanţelor împotriva debitoarei SC Andonna Pam SRL, 
în care a înscris şi creanţa creditorului SC Elit SRL în sumă de 12.912,57 lei în categoria creanţelor chirografare şi 
creanţa creditorului SC Enel Energie SA în sumă de 3.473,87 lei în categoria creanţelor chirografare. 
Tabelul preliminar rectificat I al creanţelor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 10.09.2015, cu adresa 
nr. 475/10.09.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul preliminar rectificat I al creanţelor, nr. 14, din data de 09.09.2015, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 14979/09.09.2015, conform dovezii anexate. 
Tabelul preliminar rectificat I al creanţelor împotriva debitoarei a fost publicat şi poate fi vizualizat şi pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.ynaconsuting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Andonna Pam SRL. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că nu au fost formulate contestaţii la Tabelul creanţelor 
împotriva debitoarei SC Andonna Pam SRL, motiv pentru care lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea Tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor în care au fost înscrişi următorii creditori: creditorul Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, creditor bugetar, cu suma de 
203.711,00 lei, creditorul Elit SRL, creditor chirografar, cu suma de 12.912,57 lei, creditorul Enel Energie SA, creditor 
chirografar, cu suma de 3.473,87 lei şi creditorul E.On Energie România SA, creditor chirografar, cu suma de 454,89 
lei. 
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitoarei SC Andonna Pam SRL va fi depus la dosarul cauzei la 
termenul din data de 30.09.2015. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, nr. 15, din data de 30.09.2015, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă cu cererea din data de 30.09.2015. 
După finalizarea controlului de către organul de inspecţie fiscal, lichidatorul judiciar a preluat documentele contabile 
ale debitoarei, urmând, ca după verificarea acestora să consemneze într-un raport viitor aspectele constatate, iar în 
situaţia în care este cazul se va formula cerere de chemare în judecată potrivit art. 169 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
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Termen procedural: 30.09.2015. 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


