
1 

 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr. 38, data emiterii: 17.10.2012 

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. 13250/27.09.2012 notificarea privind depunerea planului de distribuire şi a raportului asupra 
fondurilor obţinute din lichidare şi încasare creanţe, nr. 35 din data de 27.09.2012. 
A fost analizată cererea privind subrogarea în drepturi a BRD, constatându-se că în tabelul definitiv consolidat al 
creanţelor împotriva debitorului SC Tomis Agrovet SRL, BRD Sucursala Drobeta Turnu Severin figurează cu o creanţă 
admisă în categoria creanţelor chirografare în sumă de 24.800,00 lei. Prin urmare, s-a procedat la moficarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor, în locul BRD fiind trecut Serraghis Loan Management Ltd. 
De asemenea, a fost analizată cererea de creanţe formulată de Primăria Orşova, pentru suma de 7.142,00 lei, 
constatându-se că această sumă înscrisă în adresa nr. 6075/04.07.2012 a fost modificată prin aderesa nr. 
6522/17.072012 diminuându-se la nivelul sumei de 6.902,81 lei, sumă care include şi creanţa de 5.828,44 lei cu care a 
fost înregistrată în tabelul de creanţe în categoria creanţe bugetare, diferenţa de 1.074,37 lei reprezentând impozite şi 
taxe datorate de la data deschiderii procedurii de faliment până la data valorificării  bunurilor, această sumă fiind prinsă 
în Planul de distribuire între creditori nr. 1. Precizăm de asemenea, că şi din creanţa înscrisă în tabelulul de creanţe a 
fost distribuită suma de 2.691,23 lei. 
În data de 27.09.2012 a fost organizată licitaţia pentru valorificarea bunurilor rămase, dar nu s-a prezentat niciun 
ofertant. 
În data de 01.10.2012 s-a ţinut şedinţa Adunării Creditorilor având la ordinea de zi aprobarea schimbării metodei de 
vânzare pentru autoturismul marca BMW X 5 cu numărul de înmatriculare MH-01-APV, din vânzare prin licitaţei 
publică în vânzare directă su supraofertă către un cumpărător identificat la preţul de 71.100,00 lei inclusiv TVA. 
Creditorii prezenţi, precum şi cei care şi-au exprimat un punct de vedere scris au aprobat ordinea de zi. 
Procesul verbal al Adunării creditrorilor a fost depus la grefa Tribunalului Mehedinţi la data de 01.10.2012. 
Hotărârea Adunării Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 13526/03.10.2012. 
În ziarul Datina şi Adevărul din data de 02.10.2012 a fost publicat anunţul de supraofertare, ofertele urmând a fi primite 
până la data de 16.10.2012, ora 14:00. 
Pentru publicarea acestor anunţuri s-a plătit cu facturile nr. 3613/02.10.2012 şi nr. 1189/02.10.2012, suma de 2.181,00 
lei. 
În data de 11.10.2012 s-a organizat licitaţie pentru valorificarea bunurilor rămase prezentându-se un singur ofertant 
repectiv SC Armisfer Remat SRL, care a adjudecat bunul mobil autoutilitară MH-15-CCY, la preţul de 2.586,00 lei 
inclusiv TVA. 
Pentru celelalte bunuri nu s-a prezentat niciun ofertant. 
În data de 15.10.2012 a fost organizată licitaţia în vederea valorificării imobilelor rămase în patrimoniul debitoarei, 
licitaţie la care nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar urmând să convoace Adunarea Creditorilor pentru a 
propune reducerea preţurilor de pornire a licitaţiei cu 15% din preţul de evaluare.  
În data de 16.10.2012 s-a organizat o nouă licitaţie pentru valorificarea bunurilor rămase, dar nu s-a prezentat niciun 
ofertant, excepţie făcând licitaţia organizată pentru aututurism marca BMW X5 cu număr de înmatriculare MH 01 
APV, care a fost valorificat către d-nul Maxud Elvis la preţul de 71.110,00 lei inclusiv TVA. Pentru bunurile 
valorificate au fost întocmite actele de adjudecare, procesele verbale de predare primire şi facturi fiscale. 
S-a primit de la evaluatorul Ion Cristian-Viorel, factura nr. 7584295/10.10.2012 în valoare de 4.000,00 lei reprezentând 
contravaloarea serviciilor făcute cu ocazia evaluării bunurilor debitoarei, această valoare urmând a fi achitată ulterior. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, solicităm un nou termen pentru continuarea procedurii. 
Termen procedural: 18.10.2012. 

Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, prin Motoi Gogu 


