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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 52, data emiterii: 19.05.2016 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Robsylv Com SRL, cod de identificare fiscală RO 14565196, sediul social în localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, B-dul Porţile de Fier, nr. 9, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/328/2013. 
4. Administrator 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 administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Robsylv Com SRL, conform 
Încheierii din şedinţa din Camera de Consiliu de la 18.12.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 11718/101/2013, 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 Robsylv Com SRL 
Număr dosar: 11718/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Magdalena Lucia Bordea 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Robsylv Com SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Administratorul judiciar a procedat la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 833/14.01.2016, a 
raportului lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în 
condiţiile art. 21 alin. 1, nr. 48, din data de 14.01.2016, conform dovezii anexate. 
Raportul de activitate, nr. 48, din data de 14.01.2016, a fost publicat şi poate fi vizualizat şi analizat şi pe site-ul 
administratorului judiciar, respectiv www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL. 
La termenul din data 22.01.2016 instanţa de judecată a dispus: „confirmă planul de reorganizare a activităţii debitoarei. 
De la data pronunţării prezentei sentinţe activitatea debitoarei este reorganizată şi devin incidente disp. art.102 alin.1,2 
din Legea nr.85/2006. Pune în vedere debitoarei şi administratorului judiciar să respecte prevederile art.103-106 din 
Legea nr.85/2006“. 
S-a primit adresa din data de 02.02.2016 de la administratorul special al debitoarei, înregistrată la biroul 
administratorului judiciar sub nr. 42/04.02.2016, a comunicat că plăţile ce urmează a fi realizate conform graficului de 
eşalonare, ce reprezintă parte integrantă a Planului de reorganizare, vor fi efectuate, datorită decalajului temporal 
provocat de diferenţa dintre momentul întocmirii şi momentul confirmării planului de către instanţa de judecată, 
începând cu luna ulterioară datei la care Planul de reorganizare ca fost confirmat, respectiv luna septembrie a anului 
2016. În concluzie, plăţile aferente programului de plăţi urmează a fi efectuat începând cu primul trimestru al Planului 
de reorganizare, asumându-se în acest sens ca, până la finele primei luni din cadrul primului trimestru al planului să fie 
achitată suma către creditorii garantaţi, iar în ceea ce priveşte creditorii bugetari, faţă de aceştia urmează a fi efectuate 
plăţi în rate, conform menţiunilor Planului de reorganizare propus şi confirmat. 
Cu adresa nr. 53/09.02.2016, comunicată la nr. de fax al debitoarei la data de 09.02.2016, conform dovezii anexate, 
administratorul judiciar a solicitat administratorului special al debitoarei, ca în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor 
dispuse de judecătorul sindic prin sentinţa de confirmare a Planului de reorganizare, să pună la dispoziţie până pe data 
de 25 a lunii următoare pentru luna expirată, următoarele documente: 
- Balanţele de verificare întocmite la sfârşitul fiecărei luni; 
- Bilanţul contabil întocmit şi depus pentru fiecare exerciţiu financiar încheiat pe parcursul derulării planului de 
reorganizare; 
- Situaţia cheltuielilor efectuate pe perioada derulării planului de reorganizare (lunar şi cumulat pe durata exerciţiului 
financiar); 
- Situaţia veniturilor realizate pe perioada derulării planului de reorganizare (lunar şi cumulat pe durata exerciţiului 
financiar), documentele solicitate mai fiind strict necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 106 din 
Legea nr. 85/2006. 
De asemenea, i-a solicitat administratorului special să procedeze la predarea de urgenţă a evidenţei analitice pentru 
următoarele conturi:  
- Situaţia analitică a contului 409.1 „Furnizori, debitori“ la data de 31.01.2016; 
- Situaţia analitică a contului 4111 „Clienţi“ (interni şi externi) la data de 31.01.2016; 
- Situaţia analitică a contului 461.1 „Debitori diverşi“ la data de 31.01.2016; 
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- Situaţia analitică a contului 472 „Venituri înregistrate în avans“ la data de 31.01.2016. 
Prin aceeaşi adresă, administratorul judiciar a solicitat administratorului special al debitoarei, să asigure disponibilităţile 
necesare în vederea achitării cheltuielilor de procedură, a obligaţiilor datorate bugetului de stat asumate prin planul de 
reorganizare, precum şi a ratelor înscrise în planul de reorganizare, comunicându-i că documentele solicitate, privind 
situaţia analitică a conturilor menţionate mai sus, sunt strict necesare într-un termen de maxim 5 (cinci) zile, în vederea 
efectuării unei analize a activităţii desfăşurate în cursul procedurii de insolvenţă, precum şi a formulării de acţiuni în 
vederea recuperării creanţelor înregistrate de societate, iar în situaţia în care nu va pune la dispoziţie documentele 
solicitate, în termenul menţionat, i-a adus, încă o dată, la cunoştinţă că este direct răspunzătoare în situaţia intervenirii 
unei prescripţii, care să conducă la imposibilitatea recuperării acestor creanţe. 
Cu adresa înregistrată la biroul administratorului judiciar sub nr. 63/15.02.2016, administratorul special a confirmat 
faptul că a luat la cunoştinţă de solicitarea făcută prin adresa nr. 53/09.02.2016 privind prezentarea documentelor 
contabile ale societăţii până pe data de 25 a lunii expirate pentru luna anterioară şi de asigurare a disponibilităţilor 
băneşti necesare acoperirii cheltuielilor curente şi ratelor din planul de reorganizare şi va proceda în termen util la 
predarea situaţiei analitice a conturilor la care s-a făcut vorbire în adresă. 
Cu adresa nr. 80/23.02.2016, comunicată la adresa de mail a Direcţiei Regionale Antifraudă 4 – Târgu Jiu la data de 
23.02.2016, administratorul judiciar, având în vedere că în urma solicitărilor făcute către administratorul special al 
debitoarei, nu i s-au pus la dispoziţie documentele contabile, menţionând că au fost ridicate de către Direcţia Regională 
Antifraudă, a solicitat sa i se comunice o copie a procesului verbal întocmit cu ocazia ridicării acestor documente 
contabile, fiind necesar la dosarul cauzei nr. 11718/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi. 
S-a primit adresa nr. AFGJ 2430/24.03.2016 de la Direcţia Regională Antifraudă 4 – Târgu Jiu, prin care au fost 
transmise, în fotocopie, Procesele verbale de ridicare înscrisuri nr. 2564/1/10.09.2015 şi nr. 2620/1/17.09.2015. 
Având în vedere faptul că, administratorul special al debitoarei nu pus la dispoziţia administratorului judiciar 
documentele solicitate prin adresa nr. 53/09.02.2016, cu adresa nr. 93/03.03.2016, administratorul judiciar a revenit cu 
aceeaşi solicitare. 
Adresa nr. 93/03.03.2016 a fost comunicată la adresa de mail a administratorului special la data de 03.03.2016, conform 
dovezii anexate. 
Cu cererea din data de 12.04.2016, înregistrată la biroul administratorului judiciar sub nr. 182/14.04.2016, 
administratorul special al debitoarei a solicitat convocarea Adunării Creditorilor debitoarei având la ordinea de zi 
valorificarea imobilului debitoarei situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, jud. Mehedinţi, compus din 
clădire birouri în suprafaţă de 262,60 mp şi teren în suprafaţă totală de 48.411 mp, grevat de sarcini în favoarea BRD 
Groupe Societe Generale SA, precizând că solicitarea este întemeiată în măsura în care planul de reorganizare aprobat 
de creditori şi confirmat de judecătorul sindic, la fila 7, este prevăzută expres posibilitatea vânzării bunurilor 
mobile/imobile aparţinând societăţii debitoare, dispensabile activităţii acesteia chiar şi în vederea achitării anticipate a 
plăţilor conform graficului de reeşalonare, în condiţiile legii şi cu aprobarea Adunării Creditorilor. 
Având în vedere solicitarea administratorului special al debitoarei SC Robsylv Com SRL, în temeiul art. 14 şi 
următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a procedat la convocarea 
Adunării Creditorilor, şedinţa urmând să aibă loc în data de 25.04.2016, ora 1430, la punctul de lucru al 
administratorului judiciar situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, 
având la ordinea de zi: 
„- Aprobarea solicitării administratorului special al debitoarei SC Robsylv Com SRL, privind valorificarea imobilului 
debitoarei situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, jud. Mehedinţi, compus din clădire birouri în 
suprafaţă de 262,60 mp şi teren în suprafaţă totală de 48.411 mp, grevat de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe 
Generale SA“. 
Convocarea Adunării Creditorilor, nr. 49, din data de 14.04.2016, a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 7577/15.04.2016, conform dovezii anexate. 
De asemenea, convocarea Adunării Creditorilor, nr. 49, din data de 14.04.2016, a fost comunicată la adresa de mail a 
creditorului garantat BRD GSG SA şi a fost publicată şi pe site-ul administratorului judiciar, respectiv, 
www.ynaconsulting.ro. 
La data de 25.04.2016, ora 1430, la punctul de lucru al administratorului 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 Robsylv 
Com SRL având la ordinea de zi: 
„- Aprobarea solicitării administratorului special al debitoarei SC Robsylv Com SRL, privind valorificarea imobilului 
debitoarei situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, jud. Mehedinţi, compus din clădire birouri în 
suprafaţă de 262,60 mp şi teren în suprafaţă totală de 48.411 mp, grevat de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe 
Generale SA“. 
La şedinţa Adunării Creditorilor SC Robsylv Com SRL convocată şi prezidată de către administratorul judiciar în data 
de 25.04.2016, orele 1430, s-au prezentat reprezentanţii următorilor creditori: 
1. BRD Group Societe Generale, reprezentată prin dl. Lăsculescu Cătălin Marian, în calitate de avocat, prin 
împuternicire avocaţială, prin punct de vedere scris cu adresa nr. 4294/25.04.2016, care deţine o creanţă garantată şi 
chirografară în procent de 48,00831% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 

2. Primăria Drobeta-Turnu-Severin - Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentată prin dl. Istodor Alin, în calitate 
de delegat, care deţine o creanţă bugetară în procent de 0,31194% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 

A trimis punct de vedere în scris următorul creditor: 
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1. Banca Transilvania SA Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, punct de vedere scris cu adresa nr. 1613/25.04.2016, 
reprezentată prin dl. Bebec Adrian, în calitate de director şi prin dna. Ionete Sigina Manuela, în calitate de director 
operaţiuni, care deţine o creanţă în procent de 1,62347% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC Robsylv Com SRL convocată şi prezidată de administratorul judiciar la data de 
25.04.2016 ora 1430, cu un procent de 49,63178% din totalul creanţelor înscrise la masa credală, respectiv cu un procent 
de 99,37542% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct de vedere în scris, a hotărât: 
1. nu aprobă propunerea administratorului special al debitoarei SC Robsylv Com SRL, privind valorificarea imobilului 
debitoarei situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 2, jud. Mehedinţi, compus din clădire birouri în 
suprafaţă de 262,60 mp şi teren în suprafaţă totală de 48.411 mp, grevat de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe 
Generale SA. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor nr. 50/25.04.2016, întocmit cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data 
de 25.04.2016, ora 1430, a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 26.04.2016, cu adresa nr. 
192/26.04.2016, conform dovezii anexate. 
Lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea hotărârii Adunării Creditorilor, nr. 51, din data de 25.04.2016, care a fost 
publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 8253/26.04.2016, conform dovezii anexate. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată şi poate fi vizualizată şi pe site-ul administratorului judiciar, 
www.ynaconsulting.ro la rubrica Portofoliu – Documente Robsylv Com SRL. 
Cu adresa nr. 197/26.04.2016, comunicată la adresa de mail a administratorului special, precum şi la adresa de mail a 
avocatului debitoarei, la data de 26.04.2016, administratorul judiciar a solicitat administratorului special, ca în vederea 
ducerii la îndeplinire a măsurilor stabilite de judecătorul sindic prin sentinţa de confirmare a Planului de reorganizare, 
privind respectarea prevederilor art.103-106 din Legea nr.85/2006, să pună la dispoziţie balanţele de verificare 
întocmite la sfârşitul fiecărei luni pentru anul 2016, precum şi balanţa de verificare întocmită la data de 31.12.2015, 
necesare întocmirii raportului trimestrial prevăzut de art. 106 din Legea nr. 85/2006, raport care urmează a fi supus 
aprobării Comitetului Creditorilor, depus la grefa Tribunalului şi notificat tuturor creditorilor. 
De asemenea, având în vedere nenumăratele adrese la care administratorul special nu a dat curs în vederea punerii la 
dispoziţie a documentelor necesare pentru formularea de acţiuni privind recuperarea creanţelor neîncasate, s-a revenit 
cu rugămintea de a pune la dispoziţie documentele solicitate, constând în: clienţi neîncasaţi, contracte, copie facturi 
neîncasate conforme cu originalul şi alte documente pe care le consideră relevante în vederea formulării acţiunilor 
necesare.  
La data de 27.04.2016, avocatul debitoarei a confirmat primirea adresei nr. 197/26.04.2016, conform dovezii anexate. 
Cu adresa nr. 202/09.05.2016, comunicată la adresa de mail a administratorului special, precum şi la adresa de mail a 
avocatului debitoarei, la data de 09.05.2016, administratorul judiciar a revenit la adresa nr. 197/26.04.2016, prin care s-
a solicitat să i se pună la dispoziţie balanţele de verificare întocmite la sfârşitul fiecărei luni pentru anul 2016, precum şi 
balanţa de verificare întocmită la data de 31.12.2015, necesare întocmirii raportului trimestrial prevăzut de art. 106 din 
Legea nr. 85/2006, raport care urmează a fi supus aprobării Comitetului Creditorilor, depus la grefa Tribunalului şi 
notificat tuturor creditorilor. 
De asemenea, având în vedere nenumăratele adrese la care administratorul special nu a dat curs, în vederea punerii la 
dispoziţie a documentelor necesare pentru formularea de acţiuni privind recuperarea creanţelor neîncasate, s-a revenit 
cu rugămintea de a i se pune la dispoziţie documentele solicitate, constând în: clienţi neîncasaţi, contracte, copie facturi 
neîncasate conforme cu originalul şi alte documente pe care le consideră relevante în vederea formulării acţiunilor 
necesare. 
Întrucât, până la această dată administratorul special al debitoarei nu a pus la dispoziţie documentele solicitate în 
nenumărate rânduri, atât în scris, cât şi verbal, administratorul judiciar nu a avut informaţiile necesare întocmirii 
rapoartelor asupra situaţiilor financiare şi a cheltuielilor efectuate în procedură prevăzute de art. 106 din Legea nr. 
85/2006. 
Administratorul judiciar a comunicat la adresa de mail a administratorului special, precum şi la adresa de mail a 
avocatului debitoarei, cererea formulata de CEZ Vanzare SA in temeiul art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolventei, prin care se solicită obligarea debitoarei SC Robsylv Com SRL la plata contravalorii serviciilor 
de furnizare a energiei electrice, prestate ulterior deschiderii procedurii de insolventa, servicii care la aceasta data 
insumeaza 1.085.237,23 lei, solicitându-i, ca pentru termenul de judecata din data de 20.05.2016 sa prezinte un punct de 
vedere la dosarul cauzei. 
În urma transmiterii cererii de plată primite de la CEZ Vanzare SA, s-a primit de la administratorul special, prin avocat 
o solicitare transmisă către dosarul cauzei, prin care cere să i se comunice actele anexate de către furnizor la cererea de 
plată, pentru a putea fi analizate. 
În vederea achitării ratelor înscrise în graficul de plăţi, anexă la planul de reorganizare, confirmat prin Încheierea de 
şedinţă din data de 22.01.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, administratorul special al debitoarei a întreprins demersurile necesare în vederea asigurării disponibilităţilor 
băneşti necesare. 
Astfel, administratorul special a achitat următoarele rate, conform Planului de reorganizare: 
- la data de 02.02.2016, la data de 09.02.2016 si la data de 22.02.2016, rata nr. 1, conform plan de reorganizare, 
conform documentelor de plată anexate; 
- la data de 25.03.2016, rata nr. 2, conform plan de reorganizare, conform documentelor de plată anexate; 
- la data de 26.04.2016, rata nr. 3, conform plan de reorganizare, conform documentelor de plată anexate; 
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- la data de 04.05.2016 şi la data de 06.05.2015, rata nr. 4, conform plan de reorganizare, conform documentelor de 
plată anexate. 
Situaţia dosarelor derivate din procedura insolvenţei aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi se prezintă după cum 
urmează: 

Nr. 
crt 

Numar dosar Obiect Observaţii 

1. 11718/101/2013/a16 

Anulare acte frauduloase constând în 
operaţiunile de transfer patrimonial 

efectuate de Robsylv Com SRL către 
Prointermed SRL 

Termen de judecată la 20.05.2016 
pentru dezbateri asupra fondului cauzei. 

Situaţia dosarelor derivate din procedura insolvenţei aflate pe rolul Curţii de Apel Craiova 

1. 11718/101/2013/a18 Confirmare plan de reorganizare 
Prin Decizia nr. 478 din 17.05.2016 a 
fost respins apelul declarat de BRD 

GSG SA 
Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor având ca obiect recuperarea creanţelor datorate de clienţii neîncasaţi ai  
SC Robsylv CoM SRL 
1. Dosare aflate pe rolul Judecătoriei Drobeta-Turnu-Severin 

Nr. 
crt. 

Debitor Sold neîncasat Observaţii 

1. Grazzi Consulting SRL 
14.544,83 lei, reprezentând 

contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1924/225/2015 al Judecătoriei Dr. 
Tr. Severin. Prin sentinţa nr. 866/02.09.2015 
acţiunea a fost respinsă pentru că la dosarul 

cauzei au fost depuse extrase de cont şi bilete 
la ordin care atestă plata debitului. 

2. Harplast SRL 
21.597,38 lei, reprezentând 

contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1923/225/2015 al Judecătoriei Dr. 
Tr. Severin Miercurea Ciuc. Acţiunea a fost 
respinsă prin sentinţa nr. 2790/23.09.2015 
pentru că la dosarul cauzei au fost depuse 

extrase de cont şi bilete la ordin care atestă 
plata debitului. 

3. Otodix SRL 
43.460,40 lei, reprezentând 

contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1922/225/2015 al Judecătoriei Dr. 
Tr. Severin. Prin sentinta nr. 1171/02.12.2015 
actiunea a fost respinsa pentru că la dosarul 

cauzei au fost depuse extrase de cont şi bilete 
la ordin care atestă plata debitului. 

2. Dosare aflate pe rolul Tribunalului Mehedinţi 
Nr. 
crt. 

Debitor Sold neîncasat Observaţii 

1. Primăria Dumbrava 
24.000,00 lei debit principal 

1.055,00 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 742/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 219/23.02.2015 a 

fost admisă în parte acţiunea în sensul 
obligării pârâtei Primăria Dumbrava la plata 
penalităţilor de întârzire în cuantum de 1055 

lei. 
Sentinţa a fost pusă în executare silită de BEJ 

Clement Gheorghe, debitul fiind achitat 
integral în data de 03.11.2015. 

2. Primăria Pristol 
36.959,70 lei debit principal 

6.624,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 744/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 437/16.04.2015 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi a fost 

admisă acţiunea. Sentinţa nr. 437/16.04.2015 
a fost pusă în executare silită de BEJ Clement 

Gheorghe. 

3. Primăria Salcia 
31.438,69 lei debit principal 

1.323,03 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 4334/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin sentinţa nr. 1740/26.10.2015 
acţiunea a fost admisă. Sentinţa a fost pusă în 
executare silită de BEJ Clement Gheorghe. 

4. Primăria Vrata 
29.260,00 lei debit principal 

2.166,72 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13855/225/2014 al Tribunalului 
Mehedinţi aflat în apel cu termen de judecată 
la 14.06.2016. La termenul anterior instan’a a 

emis o adresă către apelantă pentru a 
comunica o copie a evidenţei deşeurilor 

menajere, aferente facturilor emise, în situaţia 
în care există. 
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5. Primăria Rogova 
37.872,90 lei debit principal 

5.456,35 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 13861/225/2014 al Tribunalului 
Mehedinţi aflat în apel. Prin decizia nr. 
487/08.12.2015 a fost admisa in parte 

actiunea si a fost obligata pârâta să plătească 
reclamantei suma de 3053 lei reprezentând 

penalităţi de întârziere. Sentinţa a fost pusă în 
executare silită de BEJ Clement Gheorghe. 

6. Primăria Husnicioara 
74.949,88 lei debit principal 

14.261,50 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 2424/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin sentinţa nr. 153/05.10.2015 
acţiunea a fost admisă in totalitate in sensul 
ca a fost obligata pârâta la plata sumei de 
74.949,88 lei reprezentând contravaloare 

servicii salubrizare prestate conform 
contractului de prestare a serviciului de 

salubrizare nr.MT 440/06.03.2012 şi la plata 
sumei de 14.261,50 lei reprezentând penalităţi 

de întârziere. Sentinţa nr. 437/16.04.2015 a 
fost pusă în executare silită de BEJ Clement. 

7. Primăria Pătulele 
32.040,00 lei debit principal 

3.383,43 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 1888/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. La termenul de judecată din 

03.06.2015 cauza a fost suspendată pentru 
nedepunerea de către administratorul special 
a răspunsului la relaţiile solicitate de instanţă. 

Prin sentinţa nr. 2487/21.12.2015 a fost 
constatată perimarea acţiunii. 

8. Primăria Gruia 
24.691,00 lei debit principal 

6.147,77 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 906/101/2015 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 803/08.06.2015 a 

fost admisă în parte acţiunea în sensul că a 
fost obligată pârâta la plata sumei de 15.594 

lei reprezentând contravaloare servicii 
salubrizare prestate conform contractului de 
prestare a serviciului de salubrizare nr. MT 
249/17.01.2012 şi la plata sumei de 3972,30 

lei reprezentând penalităţi de întârziere. 
Sentinţa a fost pusă în executare silită de BEJ 

Clement Gheorghe. 

9. Primăria Dubova 
34.000,00 lei debit principal 

5.140,00 lei penalităţi întârziere 

Dosar nr. 410/101/2016 al Tribunalului 
Mehedinţi. Prin Sentinţa nr. 880/19.05.2016 a 

fost respinsă acţiunea pentru că la dosarul 
cauzei au fost depuse extrase de cont şi 

ordine de plată care atestă achitarea debitului. 

10. SC Glia Trading SRL 
453.968,36 lei reprezentând 
contravaloare mărfuri livrate 

Dosar nr. 1478/101/2015 al Tribunalului 
Argeş cu termen de judecată la 24.05.2016. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 20.05.2016. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


