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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 16, data emiterii: 15.03.2012 

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: 
S-a urmărit modul de soluţionare a recursului formulat de către administratorul special împotriva sentinţei prin care a 
fost respinsă contestaţia la tabelul preliminar al creanţelor privind pe creditoarea Raiffeisen Leasing IFN SA, 
constatându-se că la termenul din 16.02.2012 recurenta contestatoare a formulat cerere de amânare, cauza fiind amânată 
până la data de 08.03.2012. 
La data de 08.03.2012 a fost acordat un ultim termen pentru data de 29.03.2012, dată până la care se vor cita părţile cu 
menţiunea de a depune la dosarul cauzei copia contractului de leasing nr. 31111/19.05.2008 încheiat între SC Tomis 
Agrovet SRL şi Raiffeisen Leasing IFN SA. 
S-a formulat recurs împotriva sentinţei nr. 71/18.01.2012 prin care a fost admisă în parte contestaţia formulată de 
reclamantul Brânzan Ştefan, acordându-se ca termen de judecată data de 23.03.2012. 
Întrucât nu s-au formulat contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, am întocmit tabelul definitiv consolidat al 
creanţelor împotriva debitoarei care urmează a fi depus la dosarul cauzei în data de 15.03.2012. 
În vederea finalizării rapoartelor de evaluare a bunurilor existente în patrimoniul societăţii, au fost puse la dispoziţia 
evaluatorului Ion Cristian toate documentele solicitate. La această dată, lucrarea este în curs de executare iar conform 
discuţiilor purtate cu evaluatorul, aceasta urmeză a fi finalizată până la data de 20.03.2012. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 15.03.2012. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


