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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura generală de faliment 
Nr. 40, data emiterii: 09.08.2016 

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. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei comunică: Raportul final, astfel întocmit, în anexă, în număr de 4 (patru) 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 final privind debitoarea SC Gorj Recycling Company SRL 

Număr dosar: 9262/95/2013, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic Eftenoiu Gheorghiţa. 
Temei juridic: art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Gorj Recycling Company SRL 
1. Preambul: Informaţii generale privind societatea Gorj Recycling Company SRL; Cod unic de înregistrare: 22845936; 
Sediu social: localitatea Târgu Jiu, str. Ciocârlău, nr. 36, C1-parter, jud. Gorj; Număr de ordine în Registrul Comerţului: 
J18/240/2013; Cod CAEN: 3832- „Recuperarea materialelor reciclabile sortate“. 
Capitalul social subscris şi vărsat este în sumă de 30.230,00 lei, constând în 3.023 parţi sociale, valoarea unei părţi 
sociale fiind de 10,00 lei, structura acţionariatului se prezenta astfel: 
- Sălcianu Virginia, CNP 2460208163247, cu domiciliul în Craiova str. Săcelu, nr. 10, jud. Dolj – 1.007 părţi sociale – 
33,31%; 
- Barbu Elisabeta, CNP 2490626253193, cu domiciliul în sat Viaşu, com. Pătulele, jud. Mehedinţi – 1.007 părţi sociale 
– 33,31%; 
- Fekete Imre, CNP 1680901054662, cu domiciliul în Oradea, str. G. Călinescu, nr. 9, bl. AN43, et. 8, ap. 29, jud. Bihor 
– 1.009 păţi sociale – 33,38%. 
Calitatea de administrator societar în societate a fost deţinută de Sîrmă Alin-Dorin, CNP 1860925250013, cu domiciliul 
în Drobeta-Turnu-Severin, str. str. Cicero, nr. 103, bl. S2, sc. 4, et. 1, ap. 6, jud. Mehedinţi. 
Scurt istoric: Societatea comercială Gorj Recycling Company SRL a fost înfiinţată în anul 2013. 
Prin Încheierea nr. 509/20.12.2013 a Tribunalului Gorj , Secţia a II-a Civilă, s-a admis cererea formulată de debitoare, 
având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
numindu-se administrator judiciar Titanic SPRL Târgu-Jiu. Prin cererea adresată şi înregistrată sub nr. 9262/95/2013 la 
Tribunalul Gorj, debitoarea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, în motivarea cererii arătându-se că are o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 1.500.000,00 lei, reprezentând contravaloare taxe, impozite, rate credit 
şi dobânzi neachitate până la data depunerii cererii. 
Prin Decizia nr. 424 din data de 15.10.2014, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
9262/95/2013/a2 s-a admis apelul declarat de creditoarea BRD Groupe Societe Generale SA – Sucursala Drobeta-
Turnu-Severin, împotriva încheierii nr. 537/2014 din data de 16.04.2014 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 
9262/95/2013 în contradictoriu cu intimatul pârât Sîrmă Alin-Dorin şi intomaţii pârâţi Titanic SPRL, administrator 
judiciar al debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL. S-a schimbat în parte încheierea apelată, în sensul că s-a admis 
cererea creditoarei BRD Groupe Societe Generale SA, s-a numit administrator judiciar Yna Consulting SPRL şi s-a 
dispus încetarea atribuţiilor administratorului judiciar provizoriu Titanic SPRL. 
La termenul din data de 10.06.2015, administratorul judiciar a depus la dosarul cauzei, cererea de ridicare a dreptului de 
administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment, prin care se propunea intrarea în faliment a debitoarei, 
constatând că sunt îndeplinite condiţiile de intrare în procedura falimentului, potrivit art.107 lit. C din Legea 85/2006 
privind procedura insolvenţei: „obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate 
prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale“. 
În condiţiile art. 107 lit. C din Legea nr. 85/2006, judecătorul – sindic a dispus, prin sentinţa nr. 460/2015 din şedinţa 
publică din data de 01.07.2016, intrarea în faliment a debitoarei SC Gorj Recycling Company SRL, fiind desemnat în 
calitate de lichidator judiciar Yna Consulting SPRL. 
2. Demersurile întreprinse de către lichidatorul judiciar pentru valorificarea activului societăţii, recuperarea creanţelor şi 
acoperirea pasivului: După data deschiderii procedurii, lichidatorul judiciar a trecut la aplicarea primelor măsuri 
prevăzute de legea specială în materie: Inventarierea şi sigilarea bunurilor debitorului, luarea măsurilor corespunzătoare 
pentru conservarea lor, notificarea debitorului şi creditorilor privind deschiderea procedurii falimentului debitorului, 
verificarea creanţelor, întocmirea tabelelor creanţelor împotriva averii debitorului, evaluarea bunurilor, stabilirea 
regulamentelor de vânzare şi a preţurilor de începere a licitaţiilor, aprobarea acestora de Adunarea Creditorilor, 
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efectuarea demersurilor de publicitate necesare în scopul valorificării bunurilor din patrimoniul societăţii debitoare, 
primirea plăţilor pe seama debitorului, consemnarea lor în contul averii debitorului şi distribuirea sumelor către 
creditori, vânzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile Legii speciale în materia insolvenţei, 
încheierea tranzacţiilor pe seama debitorului, întocmirea rapoartelor prezentate judecătorului – sindic şi creditorilor, 
convocarea şi conducerea şedinţelor Adunării Creditorilor şi conducerea evidenţei contabile pe perioada procedurii 
falimentului. 
Referitor la recuperarea creanţelor, precizăm faptul că la data deschiderii procedurii de insolvenţă, debitoarea avea de 
încasat creanţe în sumă totală de 1.455.921,42 lei, după cum urmează: 
- SC Robsylv Com SRL – 437.593,30 lei; 
- SC Razmer Comgen SRL – 1.005.685,02 lei,  
- SC Covaplast Prod SRL – 1.820,00 lei; 
- SC Gorun SRL – 765,00 lei; 
- SC Autorentactiv SRL – 3.860,16 lei; 
- SC Recisev Plast SRL – 697,94 lei; 
- SC Mety & Mety SRL – 5.500,00 lei. 
În urma demersurilor efectuate de către lichidatorul judiciar în vederea recuperării creanţelor, la data de 04.08.2016 s-a 
încasat suma de 12.642,16, reprezentând contravaloarea următoarelor creanţe: 
- SC Covaplast Prod SRL – 1.820,00 lei; 
- SC Gorun SRL – 765,00 lei; 
- SC Autorentactiv SRL – 3.860,16 lei; 
- SC Recisev Plast SRL – 697,94 lei; 
- SC Mety & Mety SRL – 5.500,00 lei. 
Referitor la creanţa în sumă de 437.593,30 lei ce urma a fi în casată de la SC Robsylv Com SRL (societate în insolvenţă 
potrivit Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-
a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013), precizăm faptul că a fost înscrisă în tabelul 
de creanţe, la categoria creanţelor chirografare, iar în urma confirmării planului de reorganizare, creditorilor chirografari 
li s-a acordat 0 lei, deci creanţa nu poate fi recuperată. 
În ceea ce priveşte creanţa de încasat de la SC Razmer Comgen SRL în sumă de 1.005.685,02 lei, precizăm că această 
societate se află în faliment potrivit Sentinţei nr. 616/2015 din şedinţa publică de la 14.12.2015, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3322/101/2014, iar 
bunurile identificate în patrimoniu sunt grevate de sarcini în favoarea BRD GSG SA, creditorii chirografari neavând 
posibilitatea să încaseze sume de bani. 
3. Activul societăţii: Bunurile din averea debitorului au fost inventariate, evaluate şi vândute conform regulamentelor de 
vânzare prin modalitatea aprobată de Adunarea creditorilor. 3. Activul societăţii: Bunurile din averea debitorului au fost 
inventariate, evaluate şi vândute conform regulamentelor de vânzare prin modalitatea aprobată de Adunarea creditorilor. 
Au fost identificate şi valorificate din averea debitoarei următoarele bunuri: 
- 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*; 
- bunuri mobile constând în mijloace fixe; 
- bunuri mobile constând în obiecte de inventar; 
- bunuri mobile constând în deşeuri plastic. 
4. Pasivul societăţii 
Pasivul societăţii a fost în sumă de 4.796.705,25 lei, după cum urmează: 

- creanţe garantate 4.274.549,23 lei 
- creanţe bugetare 219.691,63 lei 
- creanţe chirografare 299.835,39 lei 
- creanţe salariale 2.629,00 lei 

Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului SC Gorj Recycling Company SRL: 
Nr.crt. Denumire creditor Suma Tipul creanţei 

1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj 128.285,00 lei creanţă garantată 

2. 
BRD – Groupe Societe Generale SA – Sucursala 
Drobeta-Turnu-Severin 

4.146.264,23 lei creanţă garantată 

Total creanţe garantate 4.274.549,23 lei  
1. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj 148.863,00 lei creanţă bugetară 
2. Administraţia Fondului pentru Mediu 739,00 lei creanţă bugetară 

3. 
C.N.A.D.N.R. SA – Direcţia Regioanlă de 
Drumuri şi Poduri Craiova 121,74 lei creanţă bugetară 
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4. Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu 69.967,89 lei creanţă bugetară 
Total creanţe bugetare 219.691,63 lei  

1. Drepturi salariale 2.629,00 lei creanţă salarială 
 Total creanţe salariale 2.629,00 lei  
1. Cez Vânzare SA 148.973,42 lei creanţă chirografară 
2. Consulting Company SRL 4.340,00 lei creanţă chirografară 
3. Polaris M. Holding SRL 6.523,97 lei creanţă chirografară 
4. Razmer Comgen SRL 139.998,00 creanţă chirografară 
 Total creanţe chirografare 299.835,39 lei  
Total general 4.796.705,25 lei  

5. Valorificarea bunurilor din activul societăţii şi distribuirile făcute: În urma lichidării patrimoniului societăţii 
debitoare, din vânzarea de bunuri şi recuperări creanţe, în contul unic al procedurii au intrat 1.425.515,42 lei, după cum 
urmează: 
- valorificare 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* – 1.209.317,14 lei; 
- valorificare *bunuri mobile constând în mijloace fixe* - 119.363,04 lei; 
- valorificare *bunuri mobile constând în obiecte de inventar* - 4.423,20 lei; 
- valorificare *bunuri mobile constând în deşeuri plastic* - 78.614,40 lei; 
- recuperare creanţe – 12.642,16 lei; 
- caiete de sarcini – 1.080,00 lei; 
- dobânzi bancare – 75,48 lei. 
Din sumele încasate au fost efectuate distribuiri către creditorii garantaţi şi către creditorii bugetari, conform planurilor 
de distribuire aprobate de aceştia şi de judecătorul – sindic, după cum urmează: 
- creditori garantaţi – 1.037.444,20 lei (BRD – Groupe Societe Generale SA – 985.444,20 lei, A.J.F.P. Gorj – 52.000,00 
lei); 
- creditori bugetari – 17.463,83 lei (A.J.F.P. Gorj – 11.833,49 lei, Administraţia Fondului pentru Mediu – 58,74 lei, 
C.N.A.D.N.R. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova – 9,68 lei, Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu 
– 5.561,92 lei). 
La data întocmirii prezentului raport final, în contul unic de insolvenţă societatea Gorj Recycling Company SRL nu mai 
are înregistrat niciun disponibil bănesc. 
Cheltuieli de procedură (evaluare, anunţuri publicitare, onorariu administrator judiciar/lichidator, comisioane bancare, 
obligaţii curente către bugetul statului provenind din cursul falimentului, fond de lichidare, servicii pază şi conservare 
bunuri, servicii contabilitate, etc.) au fost în sumă totală de 1.425.515,42 lei. 
Indicatorii economico – financiari, ai lichidării se prezintă astfel: 

- încasări procedură 1.425.515,42 lei 
- plăţi procedură 370.607,39 lei  
- rezultatul procedurii (sume distribuite către creditori) 1.054.908,03 lei 

Gradul mediu de acoperire al creanţelor este de 21,99%. 
Distribuirile către creditorii înscrişi în tabel au însumat 1.054.908,03 lei. 
6. Alte menţiuni: Nu au fost identificate de către administratorul judiciar/lichidator acte de transfer cu caracter fraudulos 
susceptibile a fi anulate. 
În urma analizei documentelor contabile puse la dispoziţia administratorul/lichidatorul judiciar de către administratorul 
societar, nu s-au constatat fapte care să conducă la antrenarea răspunderii potrivit art. 138 din Legea 85/2006 privind 
procedura insolvenţei. 
În urma controalelor efectuate de Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tîrgu Jiu au fost constate unele fapte, care au 
fost înscrise în Procesul verbal de control, proces verbal contestat de persoanele în cauză. 
7. Solicitări adresate judecătorului – sindic: Având în vedere faptul că nu mai sunt bunuri de valorificat în patrimoniul 
debitoarei, solicităm, în temeiul art. 129 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, înregistrarea raportului 
final la dosarul cauzei şi afişarea acestuia la uşa Tribunalului Gorj. Precizăm că un exemplar al raportului final va fi 
publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pentru luarea la cunoştinţă de către creditori şi va fi publicat pe site-ul 
lichidatorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Gorj Recycling Company 
SRL, cu menţiunea că pot depune obiecţiuni în termen de 5 zile de la data comunicării. O copie după aceste obiecţiuni 
va fi comunicată de urgenţă şi lichidatorului judiciar. 
Solicităm de asemenea un nou termen de maxim 30 de zile, la care domnul judecător – sindic se va pronunţa asupra 
eventualelor obiecţiuni apărute la prezentul raport final şi va dispune, printr-o încheiere sau sentinţă, după caz, 
modificarea acestuia sau aprobarea în totalitate. De asemenea, notificăm creditorii, prin prezentul raport, că intenţionăm 
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să formulăm o cerere de închidere a procedurii insolvenţei debitorului SC Gorj Recylcing Company SRL, în baza art. 
132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 
Termen procedural: 14.09.2016. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


