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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 30, data emiterii: 01.04.2016 

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 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 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. 3216/16.02.2016, 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. 26, din data de 12.02.2016, conform dovezii 
anexate. 
Raportul de activitate, nr. 26, din data de 12.02.2016, 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. 
S-a primit de la administratorul special al debitoarei, adresa din data de 15.02.2012 fără număr, înregistrată la biroul 
lichidatorului judiciar sub nr. 65/15.02.2016, prin care a adus la cunoştinţă faptul că, în ceea ce priveşte documentele 
contabile ale societăţii, acestea au fost ridicate de către Direcţia Regională Antifraudă Fiscală nr. 4 Tîrgu Jiu, iar 
referitor la evidenţa informatică, acesta a susţinut că informat lichidatorul judiciar în legătură cu problemele create de 
fostul contabil al societăţii, aducând la cunoştinţă că face demersuri pentru a reface evidenţa contabilă a societăţii în 
sistem informatic, aceasta urmând a fi predată către lichidatroul judiciar în cel mai scurt timp posibil. 
La data de 15.02.2016, lichidatorul judiciar a formulat răspuns la adresa de mail a administratorului special, 
comunicându-i următoarele: referitor la evidenţa informatică, lichidatorul judiciar a precizat că nu a fost informat în 
scris de nimeni şi nu are cunoştinţă despre problemele create de fostul contabil al societăţii, iar nepunerea la dispoziţie 
în timp util a evidenţei analitice pe clienţi, precum şi a evidenţei contabile în sistem informatic, poate conduce la crearea 
unor prejudicii creditorilor, ca urmare a neformulării în termen a acţiunilor de recuperare a creanţelor, situaţie în care 
vinovăţia îi va aparţine în totalitate administratorului special al debitoarei. 
Precizăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport, nu am primit evidenţa contabilă informatică. 
S-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 15/15.02.2016 între SC Excel Cont SRL, în calitate de executant-prestator 
şi SC Gorj Recycling Company SRL, prin lichidator judiciar, în calitate de client, ociectul contractului fiind „efectuarea 
cotabilităţii financiare şi întocmirea bilanţului contabil“, preţul pentru serviciile efectuate fiind de 150,00 lei/lună. 
Pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, scoase la vânzare la 
preţurile de pornire reduse cu 25% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, 
s-au organizat licitaţii, 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, astfel: la data de 15.02.2016, ora 1300 şi la data de 
22.02.2016, ora 1300, respectiv la data de 15.02.2016, ora 1300, licitaţii la care nu s-a prezentat niciun ofertant care să 
adjudece bunurile oferite spre vânzare, lichidatorul judiciar urmând să publice un nou anunţ de vânzare, conform 
proceselor verbale întocmite şi anexate prezentului raport. 
La data de 18.02.2016, 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, a fost organizată licitaţia pentru valorificarea 
bunului imobil, existent în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, la preţul de pornire stabilit în 
raportul 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 
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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 568.285,50 euro (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 18.02.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a se relua, în aceleaşi condiţii la data 
de 29.02.2016, ora 1430. 
De asemenea, la data de 29.02.2016, 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, a fost organizată licitaţia pentru 
valorificarea bunului imobil, existent în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, la preţul de pornire 
stabilit în raportul 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 568.285,50 euro (exclusiv TVA). 
Conform procesului verbal din data de 29.02.2016, ora 1430, lichidatorul judiciar constată faptul că nu s-a prezentat 
niciun ofertant care să adjudece bunul imobil oferit spre vânzare, licitaţia urmând a se relua, în aceleaşi condiţii la data 
de 10.03.2016, ora 1430. 
S-a primit oferta nr. 25/04.03.2016 de la SC Crilelmar SRL, privind intenţia de achiziţie a bunului imobil existent în 
proprietatea debitoarei, situat în Tîrgu Jiu, Strada Ciocîrlău ,nr. 36, Județul Gorj, oferind preţul de 250.000,00 euro fără 
TVA. 
La aceeaşi dată, lichidatorul judiciar a comunicat la adresa de mail a creditorului garantat BRD Groupe Societe 
Generale SA, oferta primită. 
Având în vedere solicitarea creditorului grantat BRD Groupe Societe Generale SA, 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 15.03.2016, 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 valorificării bunului imobil * 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*, prin licitaţie publică cu strigare pornind de la preţul de 
250.000,00 euro exclusiv TVA“. 
Propunerea de valorificare prin licitaţie publică cu strigare pornind de la acest preţ, s-a făcut de către lichidatorul 
judiciar în baza ofertei nr. 25/04.03.2016 primită de la SC Crilelmar SRL. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 27, din data de 07.03.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 4837/08.03.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 27, din data de 07.03.2016, 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. 
S-a primit de la Biroul Executorului Judecătoresc Ionilete Raol Florin o înştiinţare privind dosarul nr. 1528/E/2015 aflat 
pe rolul B.E.J. Ionilete Raol Florin. 
Cu adresa nr. 104/11.03.2016, comunicată la nr. de fax al Biroului Executorului Judecătoresc Ionilete Raol Florin, prin 
care a notificat deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL şi a adus la 
cunoştinţă că, potrivit art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, „de la data deschiderii procedurii se 
suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale“. 
Cu adresa nr. 108/14.03.2016, comunicată la nr. de fax al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 
lichidatorul judiciar a solicitat să i se comunice dacă, cu ocazia valorificării imobilului proprietatea debitoarei, 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 
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– 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, şi având în vedere faptul că a fost anulată din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA, valorificarea imobilului se 
face în condiţiile prevăzute de art. 292 alin. (2) lit. f) sau art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iar în 
urma evaluării imobilului, s-a stabilit că din valoarea totală a proprietăţii 65,16% reprezintă valoarea construcţiilor 
diferenţa de 34,84% reprezintă valoarea terenului, comunicând că răspunsul este necesar într-un termen de maxim 10 
zile de la primirea adresei, întrucât urmează să se valorifice bunul menţionat mai sus şi avem nevoie de aceste 
informaţii. 
Precizăm faptul că, până la data întocmirii prezentului raport, nu am primit răspuns de la Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Gorj. 
De asemenea, cu adresa nr. 109/14.03.2016, comunicată la nr. de fax al D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mehedinţi, lichidatorul judiciar a solicitat să i se comunice dacă, pentru o societate la care s-a anulat 
din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA, valorificarea imobilului se face în condiţiile prevăzute de art. 292 alin. (2) 
lit. f) sau art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precizând faptul că, în urma evaluării imobilului, s-a 
stabilit că din valoarea totală a proprietăţii 65,16% reprezintă valoarea construcţiilor, diferenţa de 34,84% reprezintă 
valoarea terenului şi comunicând că răspunsul este necesar într-un termen de maxim 10 zile de la primirea adresei, 
întrucât urmează să se valorifice un imobil şi avem nevoie de aceste informaţii. 
S-a primit adresa nr. MHG_reg_17261/21.03.2016 de la D.G.R.F.P. Craiova - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Mehedinţi, prin care a comunicat următoarele: 
- prevederea art. 331 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care reglemetează măsurile de simplificare în cazul 
vânzării de construcţii, părţi de construcţii şi terenuri de orice fel, prin aplicarea taxării inverse este condiţionată de 
obligativitatea ca furnizorul şi beneficiarul unei astfel de operaţiuni să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 
316, aşa cum se arată la aliniatul (1) de la art. 331 din Codul fiscal; 
- întrucât, din adresă rezultă că a fost anulată din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA a furnizorului, consideră că nu 
sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a prevederilor art. 331din Codul fiscal în situaţia prezentată. 
La data de 15.03.2016, 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, a avut loc şedinţa Adunării Creditorilor debitoarei SC Gorj 
Recycling Company SRL având la ordinea de zi: 
„1. Aprobarea valorificării bunului imobil * 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*, prin licitaţie publică cu strigare pornind de la preţul de 
250.000,00 euro exclusiv TVA.“ 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Gorj Recycling Company SRL, convocată şi prezidată de către lichidatorul 
judiciar în data de 15.03.2016, orele 1400, 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, punct de vedere scris cu adresa nr. 2521/10.03.2016, 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. GJG_DEX3638/14.03.2016, 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 15.03.2016, 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 valorificarea bunului imobil * 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*, prin licitaţie publică cu strigare pornind de la preţul de 
250.000,00 euro exclusiv TVA. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor, nr. 28/15.03.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 15.03.2016, ora 1400, însoţit de punctele de vedere scrise, consemnate în procesul verbal, ale următorilor creditori: al 
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creditorului BRD Groupe Societe Generale SA şi al creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, a 
fost comunicat Tribunalului Gorj, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu adresa nr. 111/16.03.2016, 
confirmarea de primire fiind făcută la data de 18.03.2016, cu AR 29905618304, conform dovezii anexate. 
Pentru expedierea Procesului verbal al Adunării Creditorilor, s-a achitat, din fondurile proprii ale lichidatorului judiciar, 
suma de 7,30 lei cu chitanţa nr. 9822598/16.03.2016 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 
15.03.2016, ora 1400, a fost comunicat la adresele de mail ale creditorilor care au transmis puncte de vedere în scris, la 
data de 15.03.2016, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 29, din data de 15.03.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 5387/16.03.2015, conform dovezii anexate, hotărâre care nu nu a 
fost contestată în termenul legal de 3 zile prevăzut de art. 19 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a procedat 
la expunerea pe piaţă a bunului imobil existent în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, la preţul de 
pornire aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 15.03.2016, 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 250.000,00 euro (exclusiv TVA). 
Licitaţia pentru bunul imobil va avea loc în data de 28.03.2016, ora 1400, 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, la preţurile de pornire a licitaţiei reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, 
conform regulamentului de vânzare. 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 28.03.2016, ora 1400, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitaţia va fi reluată în aceleaşi condiţii la data de 04.04.2016, ora 1400, la data de 11.04.2016, ora 1400, la 
data de 18.04.2016, ora 1400, la data de 25.04.2016, ora 1400, respectiv la data de 02.05.2016, ora 1400, 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 17.03.2016 şi în ziarul Bursa din data 
17.03.2016, precum şi pe site-uri de publicitate şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.ynaconsulting.ro, conform 
dovezilor anexate. 
Pentru publicarea anunţului a fost emisă de către Piaţa Severineană SRL, factura nr. 1860/16.03.2016 în sumă de 
1.014,00 lei, care a fost achitată cu OP nr. 3/18.03.2016, împreună cu celelalte facturi emise şi neachitate pentru 
expunerea pe piaţă a bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitoarei. 
De asemenea, publicaţia de vânzare a fost afişată la data de 16.03.2016 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, la sediul debitoarei din 
localitatea Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 36, C1 – parter, jud, Gorj şi la locul unde se află imobilul scos la vânzare, în 
localitatea Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 36, jud. Gorj. 
Cu OP. nr. 2/18.03.2016 s-a restituit suma de 1.600,00 lei către lichidatorul judiciar, reprezentând sumă creditată de 
către acesta, din fonduri proprii, pentru cheltuilelile de procedură. 
Cu ocazia controlului operativ şi inopinat al Direcţiei Regionale Antifraudă 4 Tîrgu Jiu, a fost încheiat Procesul verbal 
nr. 1146/23.03.2016, pe care îl anexăm la prezentul raport. 
A fost emisă factura nr. 14/25.03.2016 în sumă de 450,00 lei de către SC Excel Cont SRL, reprezentând contravaloarea 
serviciilor contabile efectuate pentru perioada ianuarie 2016-martie 2016, conform contractului de prestări servicii nr. 
15/2016, care a fost achitată cu OP nr. 4/30.03.2016, conform dovezii anexate. 
La licitaţia organizată la data de 28.03.2016, ora 1400, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în municipiul 
Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, pentru bunul imobil existent în 
patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, la preţul de pornire aprobat de Adunarea Creditorilor din data 
de 15.03.2016, respectiv: 
- 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 
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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 250.000,00 euro (exclusiv TVA), s-a înscris la licitaţie un singur ofertant, respectiv 
SC CRILELMAR SRL, cu sediul social în municipiul Târgu Jiu, str. Liviu Rebreanu, nr. 2, jud. Gorj, cod unic de 
înregistrare 8085185, atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub 
nr. J18/28/1996, prin împuternicit dl. Stănuşoiu Adrian Lelius, împuternicit cu împuternicirea nr. 22/21.03.2016, 
domiciliat în municipiul Tîrgu Jiu, str. Unirii, nr. 12, bl. 12, sc. 1, et. 2, ap. 8, jud. Gorj, CNP 1660907182788, ce se 
legitimează cu C.I. seria GZ nr. 434005, emis de SPCLEP Tg. Jiu, la data de 31.10.2011, care a oferit preţul de pornire 
a licitaţiei de 250.000,00 euro şi a achiziţionat caietul de sarcini în valoare de 600,00 lei cu chitanţa nr. 159/10.03.2016 
(sumă depusă de lichidatorul judiciar în contul unic de insolvenţă al debitoarei cu depunerea de numerar din data de 
11.03.2016) şi achitat garantia de participare la licitaţie în sumă de 111.560,00 lei, echivalentul a 25.000,00 euro, după 
cum urmează: suma de 25.000,00 lei, prin virament bancar din bnaca Unicredit Bank, cu OP nr. 1 din data de 
11.03.2016; suma de 25.000,00 lei, prin virament bancar din CEC Bank, cu OP din data de 11.03.2015 şi suma de 
61.560,00 lei, prin virament bancar din bnaca Unicredit Bank, cu OP nr. 1 din data de 14.03.2016, conform caiet de 
sarcini, în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, Diferenţa de preţ în sumă de 
225.000,00 euro va fi consemnată în termen de 30 de zile în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC Gorj Recycling 
Company SRL, nr. RO 42 BRDE 260 SV 483 1446 2600 deschis la BRD Groupe Societe Drobeta-Turnu-Severin, 
potrivit art. 512 C. Proc. Civ.  
Plata se va face la cursul BNR valabil în ziua efectuării plăţii. 
S-a atras atenţia adjudecatarului asupra consecinţei nedepunerii preţului, prevăzută de art. 513 C. Proc. Civ.. 
Imobilul scos la vânzare s-a vândut în condiţiile art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. 
Bunul imobil - *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*, înstrăinat de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiunilor sale, s-a vândut liber 
de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, care prevede: „Bunurile înstrăinate de 
administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de 
orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu 
excepţia măsurilor asiguratorii instituite în cursul procesului penal“. 
Ofertantul nu a avut niciun fel de obiecţiune cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiei. 
Anexăm la prezentul raport, Procesul verbal de licitaţie nr. 1, din data de 28.03.2016, întocmit cu ocazia organizării 
licitaţiei din data de 28.03.2016. 
Pentru bunurile mobile existente în patrimoniul debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, scoase la vânzare la 
preţurile de pornire reduse cu 50% faţă de preţurile stabilite în raportul de evaluare, conform regulamentului de vânzare, 
la data de 28.03.2016, ora 1300, s-a organizat licitaţie, 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, licitaţie la care nu s-a 
prezentat niciun ofertant care să adjudece bunurile oferite spre vânzare, licitaţia urmând a fi reluată, în aceleaşi condiţii, 
la data de 04.04.2016, ora 1300, conform procesului verbal întocmit şi anexat prezentului raport. 
S-au primit oferte pentru achiziţionarea bunurilor mobile existente în patrimoniul debitoarei, de la SC Crilelmar SRL, 
după cum urmează: 
- pentru mijloacele fixe – 75.800,00 lei exclusiv TVA; 
- pentru obiectele de inventar – 3.686,00 lei exclusiv TVA; 
- pentru deşeuri – 0,40 lei/Kg. 
Ofertele primire au fost comunicate creditorului garantat BRD Groupe Societe Generale SA, care, până la această dată 
nu şi-a exprimat un punct de vedere scris cu privire aceste oferte pentru a putea convoca Adunarea Creditorilor în 
vederea aprobării valorificării acestor bunuri. 
Cu privire la solicitarea creditorului Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Gorj, din adresele transmise pentru 
şedinţele Adunării Creditorilor din data de 19.10.2015, respectiv din data de 15.03.2016, precizăm următoarele: 
- referitor la valorile afrente stocurilor de deşeuri, precum şi a mijloacelor fixe existente în patrimoniul debitoarei 
înscrise în raportul nr. 419/02.06.2014, întocmit de fostul administrator judiciar Titanic SPRL, ce a făcut obiectul 
adunării creditorilor din data de 10.06.2014, acestea reprezentau valorile de achiziţie înregistrate în contabilitatea 
societăţii, pe când cele înscrise în raportul de evaluare reprezintă valoarea de piaţă stabilită în urma evaluării, valoare de 
la care s-a pornit licitaţia în vederea valorificării. 
Termen procedural: 04.04.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


