
Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 5, data emiterii: 01.08.2011 

1. Date privind dosarul: nr dosar 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ 
Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244. 
3. Debitor: SC Tomis Agrovet SRL, cod de identificare fiscală 2477821, sediul social Drobeta. Tr. Severin, str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 2, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/1023/1992. 
4. Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 
0213, sediul social Drobeta Tr. Severin, str. Mărăşeşti nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în 
insolvenţă 272, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de administrator judiciar a debitorului SC Tomis Agrovet SRL, în baza 
încheierii de şedinţă din data de 23.06.2011 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ, în dosarul 9657/101/2010, reprezentata legal prin Motoi Gogu, în temeiul art. 20 lit. b) şi art. 59 alin. (1) 
din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării 
de insolvenţă astfel întocmit, în anexă, în număr de 1 (una) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat 
în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 

Raportul administratorului judiciar privind propunerea de ridicare a dreptului de administrare şi 
intrare în procedura de faliment a debitorul SC Tomis Agrovet SRL 

Număr dosar: 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic 
Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Tomis Agrovet SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
I. Menţiuni privind încadrarea debitorului în criteriile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 85/2006. 
În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, administratorul judiciar a notificat în data de 
18.07.2011 administratorul societar al debitoarei, d-nul. Bondoc Tomis Marcel, pentru a preda documentele contabile 
ale societăţii debitoare SC Tomis Agrovet SRL. De asemenea, prin intermediul notificărilor ce le-au fost adresate, 
administratorul judiciar a prezentat drepturile şi obligaţiile ce revin societăţii debitoare în cadrul procedurii de 
insolvenţă. Notificările nr. 1 şi 2 din data de 18.07.2011, trimise asociatului unic Bondoc Tomis Marcel, care are şi 
calitatea de administrator în societate, au fost confirmate de primire la aceeaşi dată. 
Cu prilejul efectuării primei vizite la sediul debitoarei din Drobeta Tr. Severin, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. 
Mehedinţi, în data de 19.07.2011, reprezentantul administratorului judiciar a constatat faptul că, societatea nu mai 
desfăşoară activitate, având un singur salariat în persoana administratorului societar. De asemenea, menţionăm faptul că 
debitoarea nu şi-a exprimat intenţia de reorganizare, a activităţii pe baza unui plan, la această dată pierzând acest drept, 
întrucât a formulat contestaţie împotriva deschiderii procedurii, contestaţie care a fost respinsă. În urma discuţiilor 
purtate cu administratorul societar a reiesit faptul că societatea nu mai poate fi reorganizată, urmând a se intra în 
faliment. 
Reprezentanţii debitoarei au pus la dispoziţia administratorului judiciar documentele prevăzute de art. 28 alin. (1) din 
Legea Insolvenţei. Din analiza efectuată de către administratorul judiciar până la această dată, pe baza documentelor 
depuse de către societatea debitoare, nu a rezultat incidenţa niciuneia din prevederile art. 1 alin. (2) din Legea 85/2006 
care să justifice deschiderea procedurii simplificate a falimentului faţă de debitoare. 
În consecinţă, având în vedere faptul că debitoarea SC Tomis Agrovet SRL nu şi-a exprimat intenţia de reorganizare şi 
formulând contestaţie împotriva cererii de deschidere a pocedurii de insolvenţă, contestaţie care a fost respinsă pierzând 
dreptul de reorganizare solicităm ridicarea dreptului de administrare şi deschiderea procedurii de faliment. 
II. Cereri adresate judecătorului sindic: 
Aprobarea prezentului raport şi în consecinţă să se dispună ridicarea dreptului de administrare şi intrarea în procedura 
de faliment în temeiul art. 54 alin. (1) din Legea 85/2006, privind procedura insolvenţei. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen de judecată: 15.09.2011 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


