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Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr. 19, data emiterii: 14.10.2013

1. Date privind dosarul: nr. dosar 4203/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, Judecător-sindic Barbu Adela.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: SC Agromec Simian SA, cod de identificare fiscală 1610260, sediul social în comuna Şimian, jud. Mehedinţi,
număr de ordine în registrul comerţului J25/223/1991.
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, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu.
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agromec Simian SA, conform
sentinţei nr. 179/2013 din şedinţa publică din data de 13.05.2013, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă,
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4203/101/2013, 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 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 Agromec Simian SA
Număr dosar: 4203/101/2013, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Judecător-sindic Barbu Adela
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL
Debitor: SC Agromec Simian SA
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale:
S-a publicat în BPI nr. 14907 din data de 13.09.2013, raportul lunar privind descrierea modalităţilor de îndeplinire a
atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006, nr. 13/09.09.2013.
În data de 16.09.2013, domnul Ghislotti Mario Duilio, a depus la grefa Tribunalului Mehedinţi o cerere de repunere în
termen şi admitere a creanţei în sumă de 40.000,00 lei, această sumă reprezentând ipotecă de rang I asupra terenului
proprietatea SC Agromec Simian SA în suprafaţă de 6900 mp cu nr. cadastral 3, înscris în CF 50154 a localităţii Izvoru
Bârzii, pentru suma împrumutată 150.000,00 lei administratorului societăţii, conform contractului de împrumut cu garanţie
imobiliară autentificat sub nr. 1015/22.04.2011 de către BNP Ilinca Marta.
În urma analizei cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că aceasta îndeplineşte condiţiile pentru a fi înscrisă
în tabelul definitiv al creanţelor, formulând un punct de vedere în acest sens, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul
din data de 14.10.2013.
Cu adresa nr. 13280/19.09.2013, Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova, a transmis administratorului judiciar faptul că
este de acord să facă parte din categoria de creanţe chirografare incluse în planul de reorganizare.
În data de 20.09.2013, ora 1100 s-a ţinut şedinţa Adunării creditorilor debitorului SC Agromec Simian SA, având la ordinea
de zi: „exprimarea votului asupra planului de reorganizare propus de către debitorul SC Agromec Simian SA, prin
administratorul special”. La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, s-au prezentat următorii creditori:  Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, Banca Transilvania, SC Autoutil SRL şi Geyer & Buchegger Leasing GmbH,
Bogasieru Marinela, Condescu Gabriel, Giura Dumitru, Firu Daniel şi Oprea Marioara, iar creditorii: Administraţia Bazinală
de Apă Jiu, Primăria comunei Şimian şi BRD Groupe Societe Generale au trimis puncte de vedere scrise, care au hotărât
următoarele: „nu se votează ordinea de zi urmând ca şedinţa Adunării Creditorilor să fie reluată la o dată ulterioară, cu
aceeaşi ordine de zi, după ce administratorul special va completa planul de reorganizare cu aspectele indicate de către
reprezentantul creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi şi aprobate de Adunarea Creditorilor.
Termenul pentru completarea şi depunerea planului de reorganizare propus de către debitoare, prin administratorul special,
nu va depăşi data de 05.10.2013”. Hotărârea Adunării creditorilor nr. 15/20.09.2013 a fost publicată în BPI nr.
15427/24.09.2013.
Procesul verbal nr. 14/20.09.2013 încheiat cu ocazia convocării Adunării Creditorilor din data de 20.09.2013, ora 1400 a
fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi în data de 23.09.2013 împreună cu punctele de vedere scrise transmise de
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creditorii: BRD Groupe Societe Generale, Administraţia Bazinală de Apă Jiu, Primăria comunei Şimian şi delegaţia nr.
4142/20.09.2013 a creditorului Banca Transilvania pentru consilierul juridic Voicu Dora Dorina.
În data de 23.09.2013, procesul verbal al Adunării creditorilor a fost transmis prin e-mail creditorului BRD Groupe Societe
Generale.
Cu adresa nr. A/7632 din data de 24.09.2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară Direcţia Juridică a depus la grefa
Tribunalului Mehedinţi o cerere de înscriere a creanţei şi de repunere în termen a creanţei în valoare totală de 3.933,56 lei
reprezentând tarif de menţinere a valorilor mobiliare, dobânzi, penalităţi şi majorări de întârziere.
În urma analizei cererii de creanţă, administratorul judiciar a constatat că aceasta îndeplineşte condiţiile pentru a fi înscrisă
în tabelul definitiv al creanţelor, formulând un punct de vedere în acest sens, care va fi depus la dosarul cauzei la termenul
din data de 14.10.2013.
În data de 01.10.2013, administratorul judiciar a transmis prin e-mail către Autoritatea de Supraveghere Financiară Direcţia
Juridică, raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 113 lit. A, B, F, G, alin. 3 şi alin. 4 şi art. 117 lit. A din
Regulamentul nr. 1/2006 al CNVMR pentru SC Agromec Simian SA, nr. 16/01.10.2013, precum şi către Bursa de Valori
Bucureşti în data de 10.10.2013.
După modificarea planului de reorganizare aşa cum a fost stabilit de Adunarea creditorilor din data de 20.09.2013,
administratorul judiciar a convocat Adunării creditorilor pentru data de 11.10.2013, ora 1500, având la ordinea de zi:
„exprimarea votului asupra planului de reorganizare modificat, propus de către debitorul SC Agromec Simian SA, prin
administratorul special”.
Planul de reorganizare modificat a fost trimis către Tribunalul Mehedinţi la data de 04.10.2013, prin scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire, pentru care s-a plătit suma de 7,50 lei, cu chitanţa nr.0249276/04.10.2013, iar în data de
08.10.2013 a fost depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu chitanţa nr. A1008702, în
valoare de 176,00 lei. Convocarea Adunării creditorilor şi planul de reorganizare modificat, au fost transmise prin e-mail, la
registratură sau cu semnătură de primire, tuturor creditorilor înscrişi în tabelul de creanţe.
În data de 11.10.2013, ora 1500 s-a ţinut şedinţa Adunării creditorilor debitorului SC Agromec Simian SA, având la ordinea
de zi: „exprimarea votului asupra planului de reorganizare modificat, propus de către debitorul SC Agromec Simian SA, prin
administratorul special”. La data şi ora stabilite pentru ţinerea şedinţei, s-au prezentat următorii creditori: Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, Banca Transilvania, reprezentată prin d-na Dora Dorina Voicu, Bogasieru
Marinela, Firu Daniel, Oprea Marioara.
Au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: Geyer & Buchegger Leassing GmbH, Primăria Comunei Şimian,
Administraţia Bazinală de Apă Jiu, SC Saaten Union România SRL, SC Autoutil SRL, SC Agrium Agroport România SA
(fosta SC Agroport SA), SC Kontrol Debit SRL.
Se constată că în şedinţa Adunării Creditorilor din data de 11.10.2013, ora 1500, s-a votat după cum urmează:
- categoria creanţelor garantate votează pentru aprobarea planului de reorganizare modificat cu un procent de 6,64964% din
totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 3,43345% din totalul creanţelor înscrise la masa
credală şi votează împotriva aprobării planului de reorganizare modificat cu un procent de 25,01988% din totalul creanţelor
înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 12,91869% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;
- categoria creanţelor salariale votează pentru aprobarea planului de reorganizare modificat cu un procent de 85,06467% din
totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 0,29048% din totalul creanţelor înscrise la masa
credală;
- categoria creanţelor bugetare votează pentru aprobarea planului de reorganizare modificat cu un procent de 100% din
totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 4,26003% din totalul creanţelor înscrise la masa
credală;
- categoria creanţelor chirografare votează pentru aprobarea planului de reorganizare modificat cu un procent de 26,17566%
din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 11,45571% din totalul creanţelor înscrise la
masa credală şi votează împotriva aprobării planului de reorganizare modificat cu un procent de 6,97038% din totalul
creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de 3,05057% din totalul creanţelor înscrise la masa credală;
- categoria creanţelor chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1) din Legea 85/2006 votează pentru aprobarea planului de
reorganizare modificat cu un procent de 100% din totalul creanţelor înscrise în cadrul categoriei, respectiv cu un procent de
0,06560% din totalul creanţelor înscrise la masa credală
Având în vedere cele consemnate mai sus, urmează ca judecătorul sindic să aplice prevederile art. 101 din Legea 85/2006
privind peocedura insolvenţei.
Procesul verbal nr. 17/11.10.2013 încheiat cu ocazia Adunării creditorilor din data de 11.10.2013, ora 1500 va fi depus la
dosarul cauzei la termenul din data de 14.10.2013.
De asemenea, procesul verbal a fost comunicat creditorilor debitoarei la adresele de email, la data de 12.10.2013.
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Hotărârea Adunării creditorilor nr. 18/11.10.2013 urmează a fi publicată în BPI cu cererea din data de 14.10.2013.
Având în vedere faptul că domnul Iancu Săndel, fost salariat al SC Agromec Simian SA, a formulat contestaţie la tabelul
preliminar al creanţelor în data de 17.07.2013, susţinând faptul că are o creanţă salarială împotriva debitoarei în sumă de
5.700,00 lei şi nu a fost înscris în tabelul de creanţe, administratorul judiciar i-a solicitat domnului Firu Daniel,
administratorul special al debitoarei, cu adresa nr. 890/27.09.2013, transmisă prin e-mail în data de 27.09.2013, să depună la
dosarul cauzei până la data de 30.09.2013, precum şi la administratorul judiciar, ştatele de plată pentru perioada mai –
septembrie 2011, adeverinţa nr. 9/24.10.2011 şi decizia nr. 91/24.10.2011, documente care au fost solicitate de către
contestator în vederea verificării semnăturii care atestă plata acestor drepturi salariale.
S-a urmărit modul de soluţionare a dosarului 4203/101/2013/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, privind contestaţia
împotriva tabelului preliminar al creanţelor depusă de domnul Iancu Săndel şi s-a constatat că la termenul din data de
30.09.2013, administratorul judiciar a formulat un punct de vedere, iar instanţa a amânat cauza pentru data de 14.10.2013
pentru a i se comunica contestatorului punctul de vedere depus de administratorul judiciar.
În data de 08.10.2013, administratorul judiciar a primit prin e-mail de la avocatul domnului Iancu Săndel, o cerere prin care
solicită instanţei să ia act de faptul că administratorul societar al debitoarei SC Agromec Simian SA, nu a depus până la
termenul din data de 30.09.2013, documentele conforme cu originalul indicate în contestaţia depusă în data de 17.07.2013
de domnul Iancu Săndel, cu rugămintea de a fi depusă la dosarul cauzei de către administratorul judiciar la termenul din data
de 14.10.2013.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să acordaţi termen pentru continuarea procedurii.
Termen procedural: 14.10.2013.

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu


