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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 25, data emiterii: 26.10.2015 

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: 
Lichidatorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15316/15.09.2015, 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. 17, din data de 15.09.2015, conform dovezii 
anexate. 
Raportul de activitate, nr. 17, din data de 15.09.2015, 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. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 30.09.2015, ora 1430, la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, 
având la ordinea de zi: 
„1. Confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 460/2015 
din şedinţa publică de la 01.07.2015 şi stabilirea remuneraţiei acestuia“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 18, din data de 16.09.2015, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 15417/16.09.2015, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 18, din data de 16.09.2015, a fost publicată şi poate fi vizualizată şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv, www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Gorj Recycling 
Company SRL. 
Lichidatorul judiciar a verificat la dosarul cauzei şi a constatat că nu au fost formulate contestaţii la Tabelul creanţelor 
împotriva debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, motiv pentru care lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea 
Tabelului definitiv consolidat al creanţelor, care include creanţele înscrise în Tabelul definitiv rectificat I al creanţelor, 
la care au fost adăugate creanţele înscrise în Tabelul suplimentar al creanţelor. 
Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului SC Gorj Recycling Company SRL a fost comunicat 
Tribunalului Gorj, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu adresa nr. 484/16.09.2015. 
Pentru expedierea Tabelului definitiv consolidat al creanţelor, s-a achitat, din fondurile proprii ale lichidatorului 
judiciar, suma de 7,50 lei cu chitanţa nr. 7742484/16.09.2015 către C.N. Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
De asemenea, tabelul definitiv consolidat al creanţelor, nr. 19, din data de 18.09.2015, a fost publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 15643/21.09.2015, conform dovezii anexate şi 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. 
La data de 21.09.2015, lichidatorul judiciar a creditat debitoarea, din fonduri proprii, cu suma de 2.300,00 lei, în 
vederea achitării ratei conform poliţa de asigurare nr. 550232916, pentru imobilul situat în Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 
36, C1-parter, jud. Gorj, către societatea de asigurare Allianz-Ţiriac Asigurări SA, conform dovezilor anexate. 
La data de 3.09.2015, ora 1430, la punctul de lucru al lichidatorului 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 Gorj 
Recycling Company SRL având la ordinea de zi: 
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„1. Confirmarea lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 460/2015 
din şedinţa publică de la 01.07.2015 şi stabilirea remuneraţiei acestuia“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Gorj Recycling Company SRL, convocată şi prezidată de către lichidatorul 
judiciar în data de 30.09.2015, orele 1430, au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, prin 
împuternicire avocaţială, prin punct de vedere scris din data de 30.09.2015, care deţine o creanţă în procent de 
86,43984% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Gorj, reprezentată prin dl. Marin Ciumag , în calitate de şef 
Administraţie, prin dna. Persida-Elena Chiliban, în calitate de şef birou juridic şi prin dna. Claudia Cilibiu, în calitate de 
inspector superior, punct de vedere scris cu adresa nr. GJ 138657/22.09.2015, care deţine o creanţă în procent de 
5,77788% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitorului SC Gorj Recycling Company SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la 
data de 30.09.2015, ora 1430, cu un procent de 86,43984% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un 
procent de 93,73452% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, a hotărât: 
- confirmă lichidatorul judiciar Yna Consulting SPRL desemnat de judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 460/2015 din 
şedinţa publică de la 01.07.2015 şi stabileşte o remuneraţie lunară de 2.000 lei + TVA şi un onorariu de succes de 5% 
din sumele distribuite creditorilor. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor, nr. 20/30.09.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 30.09.2015, ora 1430, însoţit de punctele de vedere consemnate în Procesul verbal, a fost comunicat Tribunalului 
Gorj, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu adresa nr. 502/01.10.2015. 
Pentru expedierea Procesului verbal al Adunării Creditorilor, s-a achitat, din fondurile proprii ale lichidatorului judiciar, 
suma de 8,00 lei cu chitanţa nr. 7742297/01.10.2015 către C.N. Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 
30.09.2015, ora 1430, a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care au transmis puncte de vedere în scris, la 
data de 30.09.2015, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 21, din data de 30.09.2015, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16552/02.10.2015, conform dovezii anexate. 
Având în vedere faptul că nu au fost formulate contestaţii la hotărârea Adunării Creditorilor din data de 30.09.2015, 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16552/02.10.2015, în termenul legal de trei zile, prevăzut de art. 19 
alin. 2 şi 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a întocmit cererea de confirmare a 
lichidatorului judiciar, precum şi a onorariului acestuia, care va fi depusă la dosarul cauzei la termenul din data de 
28.10.2015. 
După primirea raportului de evaluare de la evaluatorul autorizat ing. Ion Cristian Viorel, pentru bunurile mobile şi 
imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, lichidatorul judiciar a întocmit 
regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling 
Company SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare, care pot fi vizualizate 
şi analizate pe site-ul lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro, la rubrica Portofoliu – Documente Gorj 
Recycling Company SRL. 
Raportul de evaluare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company 
SRL, precum şi regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj 
Recycling Company SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor vor fi depuse la dosarul cauzei la termenul din 
data de 28.10.2015. 
S-a încheiat contractul de prestări servicii evaluare, nr. 535, din data de 22.10.2015, între Ion Cristian Viorel, în calitate 
de prestator şi SC Gorj Recycling Company SRL, reprezentată prin lichidator judiciar, în calitate de beneficiar, obiectul 
contractului fiind „evaluarea bunurilor mobile şi imobile“, iar preţul prestaţiei fiind de 9.990,00 lei. 
În temeiul art. 14 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat la 
convocarea Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 19.10.2015, ora 1400, la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, 
având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea raportului de evaluare pentru bunurile mobile şi imobilul situat în localitatea Tîrgu Jiu, str, Ciocîrlău, nr. 
36, Județul Gorj, existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, întocmit de evaluator autorizat 
ing. Ion Cristian Viorel. 
2. Aprobarea regulamentelor de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj 
Recycling Company SRL, precum şi a metodei de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Gorj Recycling Company SRL, convocată şi prezidată de către lichidatorul 
judiciar în data de 19.10.2015, orele 1400, s-a prezentat reprezentantul următorului creditor: 
1. BRD Groupe Societe Generale SA, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, prin 
împuternicire avocaţială, care deţine o creanţă în procent de 86,43984% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
A trimis punct de vedere în scris următorul creditor: 
1. Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Gorj, reprezentată prin dl. Marin Ciumag , în calitate de şef 
Administraţie, prin dna. Persida-Elena Chiliban, în calitate de şef birou juridic şi prin dna. Claudia Cilibiu, în calitate de 
inspector superior, punct de vedere scris cu adresa nr. GJ 150277/16.10.2015, care deţine o creanţă în procent de 
5,77788% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
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Adunarea Creditorilor debitorului SC Gorj Recycling Company SRL convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la 
data de 19.10.2015, ora 1400, cu un procent de 86,43984% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un 
procent de 93,73452% din totalul creditorilor prezenţi sau cei care au transmis un punct de vedere în scris, a hotărât: 
1. aprobă raportul de evaluare pentru bunurile mobile şi imobilul situat în localitatea Tîrgu Jiu, str, Ciocîrlău, nr. 36, 
Județul Gorj, existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, întocmit de evaluator autorizat ing. 
Ion Cristian Viorel; 
2. aprobă regulamentele de vânzare pentru bunurile mobile şi imobile, existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj 
Recycling Company SRL, precum şi metoda de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică cu strigare. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor, nr. 23/19.10.2015, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 19.10.2015, ora 1400, însoţit de punctul de vedere scris al creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Gorj, consemnat în Procesul verbal, a fost comunicat Tribunalului Gorj, prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, cu adresa nr. 524/20.10.2015. 
Pentru expedierea Procesului verbal al Adunării Creditorilor, s-a achitat, din fondurile proprii ale lichidatorului judiciar, 
suma de 8,00 lei cu chitanţa nr. 0064618/20.10.2015 către C.N. Poşta Română SA, conform dovezii anexate. 
De asemenea, Procesul verbal al Adunării Creditorilor întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 
19.10.2015, ora 1400, a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care au transmis puncte de vedere în scris, la 
data de 20.10.2015, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 24, din data de 19.10.2015, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 17705/20.10.2015, conform dovezii anexate. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă a bunurilor imobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, la 
preţurile de pornire stabilite în rapoartele de evaluare, respectiv: 
1. Imobil situat în Tîrgu Jiu, Strada Ciocîrlău ,nr. 36, Județul Gorj, intabulat în CF nr. 43180 cu nr. cadastral 3124/1, CF 
nr 43167 cu nr. cadastral 3124/2/1, CF nr. 43173 cu nr. cadastral 3124/2/2, CF nr 43166 cu nr. cadastral 3124/2/3/1, CF 
nr. 43172 cu nr. cadastral 3124/2/3/2, CF nr 43161 cu nr. cadastral 3124/2/3/3, compus din suprafaţa de teren de 13421 
mp şi construcţiile : C1- Staţie gaz, C2 – Poartă, C3 – Poartã, C4 – Magazie, C5 – Sediu administrativ, C6 – Tunel 
trecere, C7 – Cos Fum, C8 – Staţie pompe, C9 – Rezervor, C10 – Magazie, C11 – Magazie, C12 – Turn amestec, C13 – 
Rampă descărcare, C14 – Atelier cutii, C15 – Atelier cutii, C16 – Magazie, C17 – Depozit carburanţi, C18 – Cuvă 
pentru umezit forme, C19 – Atelier satinat, C20 – Tunel, C21 – Secţie lustruire chimică, C22 – Secţie lustruire chimică, 
C23 – Magazie, C24 – Staţie oxygen, C25 – Secţie finisaje, C26 – Secţie cuptoare, C27 – Cos fum, C28 – Statie gaz, 
C29 – Rampă– preţ pornire licitaţie 757.714,00 euro (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunurile imobile va avea loc în data de 30.11.2015, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 11.12.2015, ora 1430, la data de 21.12.2015, ora 1430, la 
data de 04.01.2016, ora 1430, la data de 15.01.2016, ora 1430, respectiv la data de la data de 25.01.2016, ora 1430, la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul 
judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling 
Company SRL. Lista cu bunurile mobile scoase la vânzare poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar, la sediul 
debitoarei din localitatea Târgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 36, C1-parter, jud. Gorj, precum şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro. 
Licitaţia pentru bunurile mobile va avea loc la data de 09.11.2015, ora 1430, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 16.11.2015, ora 1430, la data de 23.11.2015, ora 1430, la 
data de 30.11.2015, ora 1430, la data de 07.12.2015, ora 1430, respectiv la data de 14.12.2015, ora 1430, la punctul de 
lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, din Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 
1, ap. 2, jud. Mehedinţi. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, depunerea garanţiei de participare în 
valoare de 10%, din preţul de pornire în contul SC Gorj Recycling Company SRL nr. RO 42 BRDE 260SV 483 1446 
2600 deschis la BRD Drobeta-Turnu-Severin şi a actelor de identificare ale ofertantului şi ale reprezentantului acestuia 
până la cel târziu ziua anterioară ţinerii licitaţiei. 
Anunţul privind licitaţia publică a fost publicat în ziarul Adevărul din data de 22.10.2015 şi în ziarul Bursa din data 
22.10.2015, conform dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 1233/22.10.2015 în sumă de 
1.093,00 lei, care va fi achitată pe măsura existenţelor disponibilităţilor băneşti necesare. 
Lichidatorul judiciar a întocmit Planul de pază al debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, care a fost avizat de 
Poliţia Municipiului Tîrgu Jiu. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
valorificarea bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei. 
Termen procedural: 28.10.2015. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


