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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 33, data emiterii: 13.09.2012 

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-Turnu-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-Turnu-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 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 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. 
Raport 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 publicat în BPI nr. 7516/25.05.2012 convocarea Adunării Creditorilor nr. 20/23.05.2012. 
De asemenea, s-a publicat în BPI nr. 7764/30.05.2012 raportul 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 nr. 21/24.05.2012. 
În data de 24.05.2012 s-a organizat licitaţia pentru valorificarea bunurilor mobile. La această licitaţie s-au înscris doi 
ofertanţi, care au achitat garanţia de participare pentru bunurile la care s-au înscris, precum şi caietele de sarcini, 
respectiv SC Delta Dunav SRL şi d-nul Mudava Gheorghe-Marian. În urma organizării licitaţiei au fost adjudecate de 
către SC Delta Dunav SRL următoarele bunuri: freză verticală la preţul de 520,00 lei, remorcă auto 8 to la preţul de 
340,00 lei şi remorcă platformă la preţul de 7.000,00 lei. Întrucât adjudecatarul nu a achitat în termenul prevăzut 
diferenţa de preţ pentru remorca platformă MH 25 APV, am procedat la anularea procesului verbal de licitaţie şi 
scoaterea din nou la vânzare a bunului respectiv. 
În vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei, s-a publicat un nou anunţ în ziarele Adevărul din 
data de 28.05.2012 şi Piaţa Severinaenă din data de 29.05.2012, licitaţia urmând să aibă loc în data de 29.06.2012, ora 
1400. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu factura nr. 626/29.05.2012 suma de 571,00 lei. Anunţul privind 
vânzarea bunurilor la licitaţie a fost publicată şi pe site-ul Locbun.ro. 
În data de 05.06.2012, s-a ţinut şedinţa Adunării Creditorilor având la ordinea de zi: 
1. Aprobarea raportului de evaluare întocmit de evaluator inginer Victor Mihail Cugut pentru imobilul din strada 31, nr. 
2, intabulat în CF nr. 56/N comuna Şimian, judeţul Mehedinţi, cu nr. cadastral 20, compus din construcţiile C1, C2, C3 
şi terenul aferent în suprafaţă de 1.224 mp (2.022,50 mp din măsurători) proprietatea debitoarei SC Tomis Agrovet 
SRL; 
2. Aprobarea regulamentului de vânzare pentru imobilul din strada 31, nr. 2, intabulat în CF nr. 56/N comuna Şimian, 
judeţul Mehedinţi, cu nr. cadastral 20, compus din construcţiile C1, C2, C3 şi terenul aferent în suprafaţă de 1.224 mp 
(2.022,50 mp din măsurători) proprietatea debitoarei SC Tomis Agrovet SRL. 
Procesul verbal al Adunării Creditorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 06.06.2012. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 8529/13.06.2012. 
După aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul din localitatea Şimian, în ziarele Piaţa Severineană şi Adevărul 
din 12.06.2012 a fost publicat anunţul de vânzare, licitaţia urmând să aibă loc în data de 13.07.2012. Pentru publicarea 
anunţului s-a plătit cu factura nr. 698/12.06.2012 suma de 364,00 lei. 
A fost convocată Adunarea Creditorilor pentru data de 29.06.2012, ora 1300 având la ordinea de zi: „exprimarea unui 
punct de vedere cu privire la introducerea acţiunii de antrenare a răspunderii potrivit art. 138 din Legea 85/2006, 
desemnarea creditorului care urmează să introducă şi să susţină acţiunea în instanţă”. Convocarea Adunării Creditorilor 
a fost publicată în BPI nr. 8953/20.06.2012. 
În data de 29.06.2012 a fost organizată licitaţia pentru bunurile scoase la vânzare, prezentându-se doi ofertanţi care au 
cumpărat caietul de sarcini şi au depus garanţia de participare la licitaţie, respectiv: d-na Căpitănescu Elena pentru 
imobilul situat în localitatea Orşova, str. Eroilor nr. 12A, jud. Mehedinţi şi d-nul Drăguţi Valentin pentru imobilul situat 
în localitatea Vânju Mare, str. Republicii, nr. 83, jud. Mehedinţi. Fiind singurii ofertanţi care s-au înscris pentru aceste 
imobile, imobilele au fost adjudecate de către aceştia la următoarele preţuri: imobilul situat în localitatea Orşova, str. 
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Eroilor nr. 12A, jud. Mehedinţi, la preţul de 683.081,00 lei şi imobilul situat în localitatea Vânju Mare, str. Republicii, 
nr. 83, jud. Mehedinţi la preţul de 14.822,00 lei. 
Cu adresa nr. 237/11.07.2012 am solicitat Primăriei Orşova, să ne comunice valoarea impozitului datorat pentru 
imobilul vândut de la data deschiderii procedurii de faliment până la data valorificării. Cu adresa nr. 7522/17.07.2012 
Primăria Orşova a comunicat că impozitul datorat este în sumă de 6.902,81 lei. 
În data de 29.06.2012 s-a ţinut şedinţa Adunării Creditorilor la care s-a aprobat intoducerea acţiunii de antrenare a 
răspunderii potrivit art. 138 din Legea 85/2006 de către creditorul BCR în calitate de preşedinte al Comitetului 
Creditorilor, care urmează să susţină această acţiune. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 9696/09.07.2012. 
În vederea valorificării bunurilor rămase, s-a publicat un nou anunţ în ziarele Adevărul şi Piaţa Severineană din data de 
03.07.2012. Anunţul de vânzare a fost publicat şi pe site-ul Locbun.ro, licitaţia urmând să aiba loc pentru bunurile 
imobile în data de 06.08.2012, iar pentru bunurile mobile în data de 19.07.2012. Pentru publicarea acestor anunţuri s-a 
plătit cu factura nr. 790/02.07.2012 suma de 579,00 lei. 
În data de 13.07.2012 s-a organizat licitaţie pentru bunul imobil situat în localitatea Şimian, la care nu s-a prezentat 
niciun oferatnt, urmând ca imobilul să fie scos din nou la vânzare. 
În data de 19.07.2012 s-a organizat licitaţia pentru vânzarea bunurilor mobile. S-a prezentat pentru remorca platformă 
MH 25 APV un singur oferatant, respectiv d-nul Bădoiu Cosmin Adrian, care a plătit garanţia de participare şi a achitat 
caietul de sarcini adjudecând bunul la preţul de 4.626,00 lei inclusiv TVA. 
În data de 02.08.2012 s-a organizat din nou licitaţie la care s-a prezentat un singur ofetant, respectiv SC IMA Trans 
SRL, care a achiziţionat caietul de sarcini şi a plătit garanţia de participare la licitaţie pentru bunul mobil autoşasiu, 
basculantă MH 23 APV. Bunul a fost adjudecat de către acest ofertant la preţul de 88.811,00 lei inclusiv TVA. 
În data de 09.08.2012 s-a organizat din nou licitaţie la care s-a prezentat un singur ofetant, respectiv SC Cosmir Trans 
SRL, care a achiziţionat caietul de sarcini şi a plătit garanţia de participare la licitaţie pentru bunul mobil autoşaşiu, 
suprastructură MH 22 APV. Bunul a fost adjudecat de către acest ofertant la preţul de 78.943,00 lei inclusiv TVA. 
Cu adresa nr 265/23.08.2012 am solicitat Primăriei Dobeta-Turnu-Severin să ne comunice valoarea impozitului datorat 
pentru cele trei mijloace de transport de la data deschiderii procedurii de faliment până la data valorificării. 
Prin adresa nr. 64250/24.08.2012, Direcţia Impozite şi Taxe Locale a comunicat că societatea datorează un impozit în 
valoare de 2.338,00 lei. 
În ziarele Adevărul din 09.08.2012 şi Piaţa Severineană din 10.08.2012 a fost publicat un nou anunţ pentru vânzarea 
imobilului situat în localitatea Şimian, precum şi a terenului aflat în localitatea Halânga. Anunţul de vânzare a fost 
publicat şi pe site-ul Locbun.ro, licitaţia urmând să aibă loc pe data de 10.09.2012. Pentru publicarea acestor anunţuri s-
a plătit cu factura nr. 968/10.08.2012 suma de 395,00 lei. 
În data de 10.09.2012, ora 1300 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea acestor imobile, dar nu s-a prezentat 
niciun ofertant. 
În ziarele Adevărul şi Piaţa Severineană a fost publicat un nou anunţ în vederea valorificării acestor imobile, licitaţia 
urmând să aibă loc în data de 15.10.2012, ora 1300. 
Precizăm faptul că pentru bunurile valorificate în această perioadă a fost încasat preţul, iar după încasarea preţului, am 
procedat la întocmirea tuturor documentelor în vederea transferării dreptului de proprietate, respectiv act de adjudecare, 
proces verbal de predare-primire, precum şi factură. Pentru imobilul situat în localitatea Orşova s-a făcut şi contract de 
vânzare-cumpărare care a fost autentificat sub nr. 1639/09.07.2012. 
S-a întocmit raportul asupra fondurilor obţinute din vânzarea bunurilor şi recuperarea creanţelor precum şi planul de 
distribuire între creditori nr. 1, care urmează a fi depus la dosarul cauzei în data de 27.09.2012, după care, se va publica 
în BPI notificarea privind depunerea planului de distribuire între creditori. 
Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 27.09.2012. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


