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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment 
Nr. 12, data emiterii: 15.03.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 878/101/2015, 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 Raimond Cristal SRL, cod de identificare fiscală 26454710, sediul social în oraş Strehaia, str. Cerna, nr. 
24, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/38/2010. 
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 Raimond Cristal SRL, conform 
Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu din data de 16.02.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 878/101/2015, 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 lunar 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 1 (una) 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 lunar 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 Raimond Cristal SRL 

Număr dosar: 878/101/2015, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Eugenia Tudor 
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 Raimond Cristal SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21687/15.12.2015, a raportului lunar privind 
descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 59 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014, nr. 11, din data de 11.12.2015, conform dovezii anexate. 
Raportul lunar, nr. 11, din data de 11.12.2015, a fost publicat şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsuting.ro, 
la rubrica Portofoliu – Documente Raimond Cristal SRL. 
S-a primit de la Tribunalul Mehedinţi o adresă, prin care s-a solicitat lichidatorului judiciar, pentru termenul din data de 
21.03.2016, să informeze instanţa cu privire la soluţia ce se va pronunţa în dosarul asociat nr. 878/101/2015/a1, având 
ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social Mihuţescu Lenuţa, eventual sentinţa pronunţată. 
De asemenea, s-a primit adresa nr. A-FGJ593/18.01.2016 de la Direcţia Regională Antifraudă 4 Tîrgu Jiu, prin care s-a 
solicitat lichidatorului judiciar să comunice dacă i-au fost puse la dispoziţie documentele financiar contabile aparţinând 
acestei societăţi şi totodată, în conformitate cu art. 64 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, să se 
pună la dispoziţie documentele financiar contabile ale societăţii Raimond Cristal SRL pentru perioada 2012-la zi. 
Cu adresa nr. 23/20.01.2016, comunicată la adresa de mail a Direcţiei Regionale Antifraudă 4 Tîrgu Jiu la data de 
22.01.2016, lichidatorul judiciar a comunicat că, până la această dată, nu au fost primite documentele contabile de la 
debitoare, întrucât, aşa cum reiese din Procesele verbale întocmite la data de 19 iulie 2013 şi la data de 26 iulie 2013, 
acestea au fost ridicate de către dl. Motreanu Liviu, din cadrul I.P.J. Mehedinţi – Serviciul de Investigare a Fraudelor, 
precizând că alte documente faţă de cele înscrise în cele două procese verbale, nu au fost puse la dispoziţie, motiv 
pentru care s-a procedat la formularea unei cereri de chemare în judecată împotriva administratorului societar 
Mihuţescu Lenuţa, care face obiectul dosarului nr. 878/101/2015/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, având ca 
obiect „antrenarea răspunderii patrimoniale“, anexând la adresă procesele verbale întocmite la data de 19.07.2013 şi la 
data de 26.07.2013. 
S-a primit adresa nr. A-FGJ2086/17.02.2016 de la Direcţia Regională Antifraudă 4 Tîrgu Jiu, prin care i-a fost 
comunicat lichidatorului judiciar Procesul verbal de control nr. 404/08.02.2016. 
Lichidatorul judiciar a urmărit modul de soluţionare a dosarului nr. 878/101/2015/a1 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinţi, având ca obiect „antrenarea răspunderii administratorului societar Mihuţescu Lenuţa“ conform art. 169 alin. 
1 lit. a şi d din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a constatat că la 
termenul din data de 22.02.2016, instanţa a admis cererea de amânare formulată de către expert prin care a solicitat 
acordarea unui nou termen pentru a depune la dosar raportul de expertiză, dat fiind volumul mare de înscrisuri ce 
trebuie analizate. Se va reveni cu adresă către expert, cauza fiind amânată la data de 04.04.2016. 
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru 
soluţionarea dosarului nr. 878/101/2015/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi. 
Termen administrativ de control: 21.03.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


