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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 11, data emiterii: 15.09.2011 

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. 21 alin. 1 din Legea 
privind procedura insolvenţei comunică raportul de activitate, astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) 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 de activitate pentru 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: 
A fost convocată Adunarea Creditorilor pentru data de 12.08.2011 ora 900 având la ordinea de zi:  
- aprobarea raportului administratorului judiciar privind propunerea de ridicare a dreptului de administrare şi intrarea în 
procedura de faliment a debitorului SC Tomis Agrovet SRL; 
- aprobarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitorul SC 
Tomis Agrovet SRL; 
- confirmarea lichidatorului judiciar al debitorului SC Tomis Agrovet SRL, desemnat de judecătorul sindic prin sentinţa 
comercială nr. 380/F din şedinţa publică din data de 23.06.2011 şi stabilirea remuneraţiei acestuia. 
- alegerea Comitetului Creditorilor debitorului SC Tomis Agrovet SRL. 
Convocarea a fost publicată în B.P.I. nr. 8585/03.08.2011. La data şi ora stabilită s-a ţinut Adunarea Creditorilor, 
adunare la care au fost aprobate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, cu un singur amendament formulat de către 
creditorul BCR Timişoara la raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care a dus la apariţia stării de insolvenţă. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului la data de 16.08.2011. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în B.P.I. nr. 8962/17.08.2011. S-a întocmit tabelul preliminar al 
creanţelor care a fost depus la grefa Tribunalului la data de 03.08.2011 şi publicat în B.P.I. cu cererea nr. 
19541/03.08.2011. De asemenea, un exemplar al tabelului preliminar a fost înaintat sub semnătură administratorului 
societar. S-a întocmit tabelul preliminar rectificat care a fost depus la grefa Tribunalului în data de 31.08.2011 şi 
publicat în B.P.I. nr. 9045/05.09.2011. 
S-a constatat că, procesul verbal de licitaţie întocmit la  data de 24.05.2011, ora 1200 de către executorul judecătoresc, 
având ca obiect: teren în suprafaţă de 2022 mp cu trei construcţii C1, C2, şi C3, situat în localitatea Şimian a fost anulat, 
ca urmare a neachitării preţului, executorul judecătoresc urmând a scoate din nou la vânzare acest activ. S-a făcut adresă 
către B.E.J. Cerbulescu Constantin prin care i s-a adus la cunoştinţă că s-a deschis procedura de insolvenţă şi să 
procedeze la anularea licitaţiei ce urma să fie organizată la data de 09.09.2011. A fost contactat administratorul societar 
şi i s-a adus la cunoştinţă să procedeze la readucerea în patrimoniul societăţii a activului menţionat mai sus, (stornarea 
operaţiunilor de înstrăinare în evidenţa contabilă a societăţii). 
S-a constatat că, pentru cele două imobile executate silit de către B.E.J. Cerbulescu Constantin, au intrat bani în contul 
societăţii la data de 21.07.2011. În baza solicitării creditorului BCR de a i se da acceptul pentru utilizarea banilor în 
scopul rambursării unei părţi din credit, am procedat la întocmirea unei adrese către acesta prin care mi-am dat acceptul 
să procedeze la licitarea sumelor distribuite de către executor în vederea rambursării parţiale a creditului în valută. 
Având în vedere că, D.G.F.P. Mehedinţi a pus sechestru pe un număr de 4 mijloace de transport ridicând de la debitoare 
cărţile de identitate, certificatele de înmatriculatre şi cheile, m-am deplasat la sediul instituţiei, de unde în baza unui 
proces verbal de predare-primire întocmit la data de 01.08.2011 am procedat la primirea documenentelor ridicate de 
D.G.F.P. Mehedinţi.  
Având în vedere faptul că, creditorul BCR Timişoara pentru şedinţa Adunării Creditorilor din data de 12.08.2011 în 
punctul de vedere scris a precizat că este de acord cu raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
stării de insolvenţă, cu următorul amendament, completarea raportului cu: 
- menţionarea persoanelor vinovate pentru ajungerea în stare de insolvenţă a debitorului şi în măsura în care sunt 
identificate, formularea acţiunii de antrenare a răspunderii conform art. 138 din legea 85/2006; 
- menţionarea dacă debitorul a încheiat sau în mod tacit a acceptat în ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii 
insolvenţei acţiuni frauduloase (constituiri sau transferuri de drepturi patrimoniale); 
Administratorul judiciar a verificat o parte din documentele contabile constatând că, în ultimii 3 ani anteriori deschiderii 
procedurii s-au efectuat transferuri patrimoniale a două imobile aflate în patrimoniul societăţii, către persoana fizică 
Vlăduţu Constantin, prin executare silită de către B.E.J. Cerbulescu Constantin fără ca administratorul societar să facă 
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opoziţie la aceste executări silite. De asemenea, acelaşi executor judecătoresc la cererea Raiffeisen Leasing IFN SA a 
executat un mijloc de transport. 
Activul, proprietatea debitoarei aflat în localitatea Şimian, a fost de asemena executat silit la cererea unui creditor, însă 
procesul verbal de licitaţie a fost anulat ca urmare a neachitării preţului, revenind în patrimoniul societăţii. Precizăm 
faptul că pentru aceste executări silite, administratorul societar a manifestat dezinteres, întrucât nu a întreprins niciun fel 
de măsură în vederea împiedicării executării, cu toate că, cele două imobile reprezentau spaţii comerciale şi respectiv 
locuinţa personală. 
Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că administratorul societar a întrerupt activitatea societăţii lichidând 
stocul de marfă fără a mai continua activitatea, se poate trage concluzia că se face vinovat de ajungerea societăţii în 
stare de insolvenţă. După deschiderea procedurii de faliment şi preluarea tuturor documentelor societăţii, vom proceda 
la verificarea amănunţită a activităţii desfăşurate de societate, urmând ca în funcţie de faptele constatate să procedăm la 
formularea unei cereri de chemare în judecată a administratorului societăţii. 
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 


