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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de insolvenţă 
Nr. 15, data emiterii: 15.02.2012 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9657/101/2010, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, 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. Lichidator 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 lichidator judiciar persoană juridică Motoi Gogu. 
5. Subscrisa: Yna Consulting SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Tomis Agrovet SRL, conform 
sentinţei nr. 655/F din şedinţa publică din data de 24.11.2011, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 9657/101/2010, reprezentată 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 a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător-sindic Orfescu Aristică. 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL 
Debitor: SC Tomis Agrovet SRL 
Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
După deschiderea procedurii de faliment am întocmit notificarea deschiderii procedurii care a fost publicată în B.P.I. nr. 
13451/14.12.2011. Deschiderea procedurii de faliment a fost publicată şi în ziarul Curierul Naţional din data de 
15.12.2011. 
În data de 16.12.2011 s-a procedat la inventarierea bunurilor existente în patrimoniul societăţii în prezenţa 
administratorului special dna Olingher Ana-Maria precum şi a dl Bondoc Tomis Marcel – administrator societar. La 
aceeaşi dată s-a procedat la sigilarea bunurilor din averea debitorului SC Tomis Agrovet SRL în prezenţa aceloraşi 
persoane. Neavând posibilitatea asigurării pazei şi a integrităţii acestor bunuri s-a procedat la întocmirea unui proces 
verbal de custodie, bunurile rămânând în custodia dl Bondoc Tomis Marcel, care prin semnarea procesului verbal de 
custodie se obligă să asigure paza şi integritatea acestor bunuri până la data valorificării lor. 
După inventarierea bunurilor a fost contactat evaluatorul Ion Cristian în vederea evaluării acestora. Au fost puse la 
dispoziţie toate documentele solicitate de către acesta, evaluarea bunurilor nefiind finalizată până la această dată. 
S-a urmărit modul de soluţionare a contestaţiilor formulate de către debitoare împotriva creanţelor înscrise în tabelul 
preliminar, constatându-se că toate contestaţiile formulate au fost respinse. De asemenea, s-a urmărit modul de 
soluţionare a contestaţiei formulată de Banca Comercială Română prin care s-a solicitat anularea procesului verbal de 
licitaţie din data de 24.05.2011 precum şi a actelor de executare subsecvente în dosarul execuţional nr. 447/E/2010 al 
B.E.J. Cerbulescu Constantin. 
Prin sentinţa nr. 4984/2011, Judecătoria Drobeta Turnu Severin a admis contestaţia formulată dispunând anularea 
procesului verbal de licitaţie din 24.05.2011 şi a tuturor formelor de executare subsecvente. De asemenea, s-a urmărit 
modul de soluţionare a litigiului de muncă privind pe contestatorul Brânzan Ştefan şi pârâta SC Tomis Agrovet SRL. 
Tribunalul Mehedinţi prin sentinţa nr. 71/18.01.2012 a admis în parte contestaţia formulată de reclamantul Brânzan 
Ştefan dispunând anularea deciziei de concediere nr. 235/25.09.2009. Prin aceeaşi sentinţă, instanţa a constatat că 
reclamantul are dreptul la o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de 
care ar fi beneficiat acesta de la data concedierii (25.09.2009) până la data deschiderii falimentului intimatei. 
S-a verificat la dosarul cauzei dacă au fost depuse cereri de creanţă suplimentară, constatându-se că s-au depus cereri de 
către BCR, D.G.F.P. Mehedinţi, Primăria Drobeta Turnu Severin şi Primăria municipiului Orşova. 
S-a întocmit tabelul suplimentar al creanţelor care va fi depus la dosarul cauzei în data de 16.02.2012. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 16.02.2012. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


