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Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Nr. 13, data emiterii: 27.10.2011 

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 lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi 

justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 121 alin. (1) şi art. 123, 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. 

Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor 
efectuate în condiţiile art. 121 alin. 1 şi art. 123 din Legea privind procedura insolvenţei 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: 

S-a primit cerere de creanţă de la SC Autonet Import SRL, iar în urma verificării acesteia s-a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile pentru a fi înscrisă în tabelul de creanţe, înscrierea urmând a fi făcută sub rezerva achitării taxei de 

timbru. S-a luat legătura cu reprezentantul societăţii căruia i s-a adus la cunoştiinţă că este necesar să achite taxa de 

timbru şi timbru judiciar pe care trebuie să le trimită la dosarul cauzei. Au fost analizate contestaţiile formulate de către 

adminstratorul special împotriva tabelulul preliminar referitor la sumele înscrise pentru creditorii Raiffeisen Leasing 

IFN SA şi BCR SA. 

S-au formulat puncte de vedere cu privire la contestaţiile formulate care au fost depuse la dosarul cauzei. S-a urmărit 

modul de soluţionare a dosarului 5200/101/2009 având ca obiect litigiu de muncă privind pe reclamantul Dobromirescu 

Sever, constatând că prin sentinţa nr. 1833/28.09.2011, contestaţia privind decizia nr. 137/18.06.2011 a fost respinsă. 

De asemenea, în dosarul nr. 6846/101/2011 acelaşi reclamant a solicitat obligarea pârâtei la plata de despăgubiri 

reprezentând contravaloare drepturi salariale, iar prin încheierea din data de 05.10.2011 instanţa a suspendat cauza 

având în vedere prevederile art. 36 din Legea 85/2006. 

S-a întocmit tabelul definitiv al creanţelor care urmează a fi depus la instanţă la termenul din data de 27.10.2011. 

Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 

Termen de judecată: 27.10.2011. 

Administrator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


